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 רפס

 םדק יררה רפש
 שוראמראמ - סורוטאפראק תלו)

 הנברוחבו התראפתב

 ינש קלח

 --  תוכיפהמהו הינשה סלועה תמחלמ -- יכ'צה ןוטלשה תפוקת --

 - םי'ציסה רוריט -- שוראמראמ-סורוטאפראק תודהי תעיקש

 יעשפו תופידרה -- ירגנוהה אבצה ידיב סורוטאפראק שוביכ

 -- תרזמה תיזחב הדובעה תוגולפ -- ירגנוהה לשממה לש המחלמה

 -- תושודק תוליהק 430 ןברוח -- היצילגבש ןודבאה איגל סישוריגה

 תמחלמ םסויס -- זוכירה תונחמב תועווזה -- ציבשואב שייהקע

 תאייחה -- לזרבה ךסמ ירוחאמ -- םירוקעה תונחמב -- 2-ה םלועה

 .השודקה ונצראבו הלוגב יה ידסחב הטילפה תיראש סוקישו

 רביח

 ןאמזור המלש
 :סייחמעב

 א'ח םישודק ןורכז
 ח''ג ,לאירא תלוג ישאר

 ח"ב םדק יררה רפשו

 היינשת



 םדק יררה רפש

 םוגריתו ,הקתעה ,םוליצ ,הספדה תוכז ןללכבו תוידעלבה תויוכזה לכ

 תורומש ,ץראל ץוחב ןהו לארשי ץראב ןה ,הנממ קלח וא וז הרודהמ לש

 .רבחמה ידיב ימואלניבה תויוכזה קוח יפ-לע לידבהלו ,הרות ןיד יפ-לע
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 ג םדק יררה רפש

 ןכותה ןמ

 טי 9% 0030300000 0000000 00 0 4% 4 ןושאר קרפ

 - זעונה קדצה םחול -- קיראסאמ אישנה -- תיקבולסוכ'צה הקילבופרה

 תוימשיטנא -- םיסימה לוע ץחלב םידוהיה -- סורוטאפראקב יכ'צה לשממה

 -- סורוטאפראק תודהיל םימיאה ימי -- ץ"חרת תנש -- היטרקומיד לש הוסמב

 -- ןואכד הרשמ יללכה סויגה הארמ -- הלילעל רוקמה -- םיטדוסה ץרא לבח

 ."ןכנימ םכסה"ו ינמרגה םוטמיטלואה

 ל % )0 000000000900000000000000000ָ020030030003900000030000000300030000 09 4 ינש ק 9

 תמיזמ -- טסוח ריעב םיחצרמה ןק -- תררופתמה תיקבולסוכ'צה הקילבופרה

 .םי'ציסב םיכ'צה קבאמה -- םידוהיה דגנ לשממה

 זל 4000300000 0000000090 00000000 00 0 4 ישילש קרפ

 הירגנוה - גשגשמ ילכלכ בצמ -- תומימת לש תויפיצ -- סרודה יצאנה ףגמה

 .האושה ברע רהוז תפוקת -- התבוטל לבחה תא תלצנמ

 זמ + 03003000 008080000000000000000ָ0300300039000909000000000 00 00 00 )4 4. יעיבר קרפ

 ןוישרה תלילש -- םידוהיה לש םחלה הטמ תריבש -- םיירגנוהה עשרה תוקוח

 הסנרפה תורוקמ -- "אשזמוא" לש דסחה לעפמ -- תואקשמו קבט רכממל

 -- רחסמה תיבמ לשנמה ירכנה -- ידוהיה רחסמב םלענה ףתושה -- םימתסנ

 - תוימשיטנאה יקדייח יציפמ םירגנוהה -- םירגנוהה תורשב םי'ציסה

 .תירזכאה תירגנוהה הירמדנא'זה

 ל +4 0300000000 00000 04 ישימח ק 9

 רתכה -- "הדובע תוגולפ"ל םידוהיה סויג -- יאבצ תורישמ םידוהיה קוליס

 -- הדובעה תונחמב םייחה -- ירגנוהה םידבעה תיב -- טרס תדינעו ירגנוהה

 תסיפא -- ןישנוע תולועפו תוללעתה -- הדובעה ידודגמ קלחב רשכ חבטמ

 .לארשי תבהא יוליגו םיחאל די תטשוה -- םיאולחתו תוחוכה



 םדק יררה רפש ד

 אע %< 4000309030 3003039090 0009009000 0900000000 000000 0 0 4 ישיש קרפ

 תודירחמ תוקעזא -- הרטשמב תובציתהו תיב רסאמ -- תינמרגה תיזחה וקב

 .היקבולס תודהי לרוג -- היקבולסו ןילופ ידוהימ

 9 4500303030 300030300 0300300300 0000000900 00 004 יעיבש קרפ

 תיב -- הירגנוהל"תונמאנ תחכוה"ל המיזמה -- ינודזה "תוחרזאה קוח" לולעת

 .תפות ייונעל רהוסה

 ופ +4 )0 0303900300 030030090 0030900900 0009000900 00 04 ינימש קרפ

 תוללותשהו תוללעתה -- שוראמראמ"סורוטאפראק תוליהק ןברוח תישאר

 תואלתה -- םישרוגמה רפסמ תמולעת -- ןילופל רבעמה תנחת -- םירמדנ'זה

 .היצילאג תמדא לע םירוסיהו

 גצ 950 0230303900 00 0003900900 0000000000 0 4 יעישת ק פ

 ינכוש לש חצרה -- קסלודופ-ץינמקב חבטה -- םירגנוהה לש המחלמה יעשפ

 .וואלסינאטסב וטיגה

 זצ 400 4030023009 0300000000 0 4 ירישע קרפ

 לש הלצהה סנ -- םישוריגה תקספהל הדוקפה -- םימדה תכאלמ שוטשט

 - וענכנ אלש םידדובה -- הלוגה ילכ תנכה -- הביבסהו אשפילמ הריישה

 ונלש הנורחאה הריישה -- "רימעז" זוכירה הנחמב -- טסוח תליהק ינב תרזע

 .םישרוגמ תובכר תרזחה -- הלצינ

 הק + 24040090 009000000000000000000000ָ03039003003009000090008 0 04 רשע דחא קרפ

 הלומעתה תורבגתה -- ירזע אובי ןיאמ -- םישדע םחל -- בערה תפרח

 .ינועמ הרותה םויק -- תיצאנה



 ה םדק יררה רפש

 בוק 2 .........+..)+%.+.ו+ג:ו,+%.%%+ 76% 0"!ש קרפ

 תומילא ,תוירזכא -- ןוד רהנ תברקל עסמה -- הדובעה תוריש תוגולפ לרוג

 תוגולפמ םידדובה םידירשה-ץישאראד םילוחה תיבב חבטה -- תותיחשו

 .תיבב תכשוממ תלחות -- םיצאנה ינרפצב םידוכל חרזמה תיזחמ -- הדובעה

 אכק 9% 0024030300 4 4 רשע השולש קרפ

 - הירגנוהב "טארנדוי"ה לש ודוסיי -- תדוכלמב יטרוה ירגנוהה רצועה

 -- ןורחאה חספה גח -םידוהיה דגנ התסהה תורבגתה -- בוהצה יאלטה תדינע

 .יפוסה ןורתפה יעצבמ תשרב -- המדרהו העגרה יעצמא

 לק 0 03000300900000000900000000000000000000)040 00000000 00 0 4 רשע העברא קרפ

 וטיג -- ראווגנוא וטיג -- שוראמראמו סורוטאפראקב תואטיגה תמקה

 וטיג -- שטעט וטיג -- אזיא וטיג -- טסוח וטיג -- זאסגערעב וטיגו שטאקנומ

 וטיג -- עוועשיוו-רביוא וטיג -- טעגיס וטיג -- אצינרעקיס וטיג -- הניפטולס

 .שילעס וטיג -- אקלאסדעטאמ וטיג -- טשערעמגארד וטיג -- טשעברעב

 המק +5 0 0030000000 0000 0 4 רשע תשמח קרפ

 -- םה םימשא לבא -- תמעורה הקיתשה -- :תוירחאב אשונ ימ :הרמה הלאשה

 םייניעה ומתתסנ -- תמאה תא םימילעמה -- רצה םע הלועפ יפתשמ תמשא

 .תובבלהו

 הנק 9% 2000000000 0000000900 0 4 רשע השש קרפ

 תזיזג -- אזיא וטיגב -- תסנכה תיבב ןורחאה הלילה -- יתדלומ תרייע ןברוח

 תבכרה תנחת לא ךרדב -- עסמל תונורחאה תונכהה -- אשידק אנקויד

 .בוקארק תנחתב -- םירוגסה תונורקב עסמה -- ץיוושוא לש חיר -- טסוחב

 טטק 03030030000300000008)0000000000000000ָ08ָ%0049 00 0 04 רשע העבש קרפ

 ירעשב -- חצרל תשורח תיב ,יונאקריב -- יונאקריב-ץיוושוא הדמשהה הנחמ

 - לאמשל וא ןימיל םינודינה -- הזיבו דוש ,תוליזג -- תוומה הנחמ



 םדק יררה רפש ו

 זג חיר םע תוחלקמ -- יבשה ילבכ לא ךרדב -- חצור יכראה ינפל יתובצייתה

 .הדיקעה תובהל לצב תועובש ליל --

 פק 0403090 0303903900 0000000000 0000000000 000 00 0 4 רשע הנומש קרפ

 -- לאמש עורזב םירפסמ תקיקח -- יונאקריב שרגמ לע תועובשה גח תליפת

 תיב -- "1 רפסמ ץיוושוא" תיילשא -- "תררחשמ הדובעה" :הלפשה היעטהה

 יריסא -- םימואת לע תונויסנ -- עדמהו רקחמה ףירצ -- 11 קולב רהוסה

 .ץיוושואב םישנל הנחמ -- ןויסנ ינפש ץיוושוא

 בצק 504020 0300300300 0009003000 00 0 4 רשע העשת קרפ

 הנחמ -- ד"שת תועובשד 'ב -- המדאה הבעמב םיעלבנה -- השרוו וטיג תסירה

 -- הנחמב םירוגמה ינתיב -- ןבראפ .יג.יאב םידבעה תיב -- אנוב זוכירה

 -- רקובה תחורא -- הנחמב קולבה ינקז לש םפוצרפ -- תוטימה ץוהיג תדובע

 .רוניכבו ףותב -- ךרפה תדובע לא דעצמה

 גר 4% )4 % %-4 % 4% 5% -%)4 %- 5% -% )4 %- + -% )4 % 5% 5% 00090 004 %- 5% + )4 םירשע קרפ

 -- ןיליפת תחנה תווצמ םויק -- ןוחטבו הנומא לש ןחוכ -- הנחמב האפרמה

 .אנוב קרמ -- ץעה תוילוסמ םיילענה -- הדובעה למעו ץחלב

 יר 5003030300 0000009000 000 00 4 דחאו םירשע קרפ

 ילעפמבו םייובשה הנחמב סרהו ןברוח -- םילגנאהו םיאקירמאה םיציצפמה

 ירדחב -- ןושארה םויב הנחמב םויה רדס -- הדירחמה הרעבתה -- הישעתה

 .םימיה תריפס תע -- םיילגר תקידב -- הצחרה

 אכר 55..................... 0?!שו םירשע קרפ

 םיפירצה -- לזרבה רוכב םיריעצה םיריסאה -- םימחרהו תוחילסה ימי

 -- אשידק אירבחה םע ט"שעבה -- םויאה לבסה -- רעונה ינבל םידחוימה

 - אכבה קמעב ןידה קספ -- חוכ ירובג םירוחב -- םשה שודיק לע תויחל

 ץיוושואב םידליה לצא רפוש תעיקת



 ָ םדק יררה רפש

 גמר 00 9040090000 0000000 0 0 4 השולשו םירשע קרפ

 לודגה ללשה -- עוצקמ ילעב תדיחיב -- השדח הוקת איבמ ה"שת הנשה שאר

 ן ו ע לצב -- םיטלקמל הצירהו הקעזאה תוללי -- ןבראפ .יג .יא לש חבטמה ןמ
 .דחוימ הדובע סרפ -- םודרגה

 המר 000505555. ............. העבראו םירשע קרפ

 הלצהה סנ -- אנוב הנחמב לודגה ןוימה -- ץיוושואל םתרבעהו םילוחה ןוימ

 ןמעט -- הרות תחמשו תרצע ינימש גח -- .ס.סה יאפור ינרפצמ רעונה ינב לש

 .ה"שת ירשתב ה"כ םוי -- ליתה תורדג ןיב תופקהה לש

 הנר . % 5000000000 0000000000 000 0 0 4 השמחו םירשע קרפ

 - יונאקריב תוומה הנחמב תוממוקתהה -- ביואה תמקנב תוזחל תולפת

 דשחה -- תירותסמ הפיסא -- "אדנאמאק רעדנאז"ה לש לומגתה תולועפ

 .ץיוושוא תוריסא לע לטוה

 וסר % 0003003000 0000000000 0 04 הששו םירשע קרפ

 --  הנחמב חרזאתמ ןבלה גלשה -- הנחמב ףרוחה תוארומ -- ויתסה ישדחב

 .םיחתותה ימער

 גער 0000000000 0000 0 0 0 4 העבשו םירשע קרפ

 אל יכ ונמת אל יכ 'ה ידסח -- תננערמה הרושבה -- הנחמה יוניפל תוננוכה

 לואש ירוסי -- םירוסיה ביתנ -- עסמל םיפרטצמ םילוחה -- וימחר ולכ

 .ץיוויילג רבעמה הנחמ -- םיכרדב

 דפר 94 4000400000 00000000 0000000 0 0 4 הנומשו םירשע קרפ

 תונורקב םיתמה זוכיר -- חכשנ םימיה ןובשח -- אראד דע ץיוויילגמ עסמה

 .םימלוע תנש םינשיה -- םינורחאה



 םדק יררה רפש ח

 חפר 9% )023003030 0309039090 04 העשתו םירשע קרפ

 םילוחה תיב יחילש -- תפותה ייוניע םויס -- ןזואהדראנ-אראד זוכירה הנחמ

 דקפמה -- ה"שת תנש לש ףרוחה ץק -- אראד הנחמב תומלקאתהה -- אראדב

 לע םיסורה -- תיעקרק תתה הרהנמה -- חורבל םיזיעמ -- לודגה יללכה

 .םודרגה

 ש 00000 0030003900 0009009000 000000 0 4 םישולש קרפ

 םייוניע הנחמ -- ןזואהדראנ תוומה הנחמל הרבעהה -- אראד הנחמב םירופ

 תדוכלמה -- חספה גחב ןורחאה ןוימה -- חספב ץמחה תקולח -- וגוסמ דיחי

 .םד תוילולש ךותב הביכשה -- תורעוב תופוג -- .ס.סה לש ןוזמה ןסחמב

 יש %(030 3039003000 0903000900 0000000000 2 9 4 דחאו סישולש קרפ

 ידירש -- הטטומתהש ןטשה תכלממ -- תיצאנה העשרה תכלממ לופנב

 - תיצאנה תצלפמה העינכ -- ןזואהדראנב ירזכאה לטקה -- םינשבכה

 .יאקירמאה אבצה ידיב םילפונ -- תוחונמ ימ דיל הבישיה

 כש 5000900300 00 04 םינשו םישולש קרפ

 ץוציפ - ץיוושואב הדמשהה תינכת לוכיס -- רורחשה ברע הדמשהה תוינכת

 .וררחושש טעמה יתמ -- ןורחאה עגרב סנה -- ץיוושואב ןורחאה רונתה

 וכש % (0+030300 0000900090 0 4 השולשו סישולש קרפ

 ךפוה אראד הנחמ -- הדש םילוח תיב -- ןזואהדראנל סנכנ ינקירמאה אבצה

 .ןזלעב ןגרעב הנחמ הנבמ -- ןזלעב ןגרעב הנחמ ילוצינ -- םילוח תיבל

 גלש 2000222222. .......... העבואו םישולש קרפ

 םייחה םוקיש -- ברחה ידירשל םינתורה תאנש -- החפשממ םיינשו ריעמ דחא

 םינושארה םיטילפה -- תורייעהו םירעה ןברוח לע -- םייתליהקהו םייטרפה

 .הדומלגה אשפיל יתדלומ תרייע -- טסוחב



 ט םדק יררה רפש

 מש 00 000000000000900000ָ230300030300000900 000000000 0 4 השמחו םישולש קרפ

 לבחב -- סורוטאפראקב ינמזה ןוטלשה -- םירזה לועמ סורוטאפראק רורחש

 תוידוהיה תוליהקה -- תיכ'צה תוימשיטנאה תחירפ -- םיטדוסה ץרא

 .תונקורתמ היקבולסוכ'צב

 ומש ........,...ג.+ו,+++%+% < :% השש) םישוקש קרפ

 לודגה תסנכה תיב תלצה -- ןירותסמהו םיזרה ץרא -- לזרבה ךסמ ירוחאמ

 .הטילפה תיראש תדמשהל תינטש תינכות -- טסוחב

 בנש %5 0 0000009009 0000000000 00 4 העבשו םישולש קרפ

 -- .יפ.יד םירוקעה תונחמב -- םידודנה לקמו הלוגה ילכ -- ה"שת לולא שדוח

 .לארשימ תושפנ תאייחהו הרותה רוא

 לש % +0 003030 0000000000 000 00 0 4 הנומשו םישולש קרפ

 ירהמ -- לארשי ץרא ירעש תחיתפל תושירד -- תולודגה תומצעמה תמשא

 הנופ לבוחה בר -- "הנגה" םיליפעמה תיינא -- םילשורי ירהל םיטאפראקה

 לתוכה דיל -- יטירבה יבשב -- יטירבה יצה תותחשמ -- ידרחה רובצל

 .יברעמה





 אל םדק יררה רפש

 רפסה רעשב

 תופידר תופוצר ,וצראמ הלגו ושדקמ ברח זאמ לארשי סע תודלות

 תופוקת .ותולכל וילע ומקש סיררוצו סישגונ ימיאו ,םידודנו םירוסי ,תורצו

 -תפממ ומלענ םלוע-יקלח לע ולשמש םימע ,ונתשה סלוע-יגהנמ ,ופלחו ורבע

 סע תא םסייוגה תאנש לש הז סלוע-קוח לבא ,סמוקמב ומק םירחאו סויקה

 האנש וז התיה םימודק םימיב .המואמב הנתשה אל ודגנ תופידרהו לארשי

 תשרומ תא ומע אשונה רחבנה סעה דגנ סירעבו סירוב תאנש ,תיוויטימירפ

 הרודהמ וז האנש השבל רתוי רחואמו ,יניסב ארובה יפמ ול הנתינש הרותה

 תוברתה ראות לע ורמייתהש ,תונידמו םימע .תינרדומ תוימשיטנא לש

 לארשי-תאנש לש הכשמה תא סבל לא וצמיא ,םה רקיעבו ,םה סג ,הרואנה

 יעצמא בטימ תא ולצינ םעוציבלש העווז-ישעמ לש סעז-תונושלל הומגריתו

 .חתפתמה עדמה

 עבטה תא ונעדי ,תאז הביא ונעדי וניתודלות לש םימודק סימיב רבכ

 רודו רוד לכבשיי .םלועדסעל סלוע-תאנש תא ,סלועה-תומוא בלב הזה עובטה

 -ליל ,ונלש תוריחה-דגח לילב הנש ידמ םסירמוא ונא ,"וניתולכל ונילע םידמוע

 סידבע-תיבמ ונרורחש תא חורה-תוממורתהב סיגגוח ונא ובש רדסה

 לע םימלועה לכ ארובל תוחבשהו ללהה ,םיטויפה תרימא סע .םירצמבש

 ונאש םיזירכמ םג ונא ,הלואגל דובעישמו תוריחל תודבעמ ונאיצוהש

 תודבעמ יה ונאיצוה רבכש הז ףרחש ,ונלש תולגה"לרוגל בטיה םסיעדומ

 תאיבב סימלוע תלואג ונלאגנ אל דוע לכ הנה ,הלואגל דובעישמו תוריחל

 סידמוע רודו רוד לכביי לש הז לרוג ונתוא תוולל ףיסומ דוע ,ונקדצ חישמ

 ."וניתולכל ונילע

 סע תאז סעו ,ונתוא סיפיצמ תופידר לש םילושחנ ,וניררוצ ונוררצ תובר

 תושקה תופוקתב םסג .ותרכה קמועב ןירוח-ןב ראשנ ,ושאר ףפוכ אל לארשי

 ענענמ יתייה ףדו ףד לכ לעיי תניחב ,תיערא הרוצב ונמצע ףפוכל ונעדי ,רתויב

 ,ונתוא ףחוסה לגל תחתמ סימייק ראשיהל םילדתשמו םיצמאתמ  ,ייישארב

 סע תנומאש סושמ לכהו ,ונשאר ונמרה בוש -- רבע לגהש רחאל דימו

 לכו הפוקת לכ יכ דימת ונעדי ,ןתיא רוצכ ודמע תייישהב ונוחטבו לארשי

 איצמי הרצ ךותמש הכזנ דוע יכו הלואגל ךרדב סיבלש סה תולג לכו הרצ



 םדק יררה רפש בי

 השקה וז היהתו ,הפוקת לכב ,ןכלו ,החוורו תודפ ליצמו הדופה 'ה ונל

 רצואמ וננוחי םימשב בשוי יכ ונחטבו ונשקיבו סימשל וניניע ונאשנ ,רתויב

 .לודגה ומש ןעמל רצונמה סימחרהו דסחה

 סלועה תמחלמב ונל הרקו שחרתהש המ לכ יבגל רבדה הנוש ,סרב

 רשא לכ ןיבל הג ןיב האוושה לכו ,(1938-1945) היישת-צייחרת סינשב ,הינשה

 סע ,םנמא .תספות הניא הינפל םינש םייפלאכ לש הפוקתה לכב ונל עריא

 ויה םעפ לכב .תולגל ותאצ זאמ עגרל וליפא החונמו עוגרמ עדי אל לארשי

 תופידרב ודמעוה סה -- דחא סםוקמב םסידוהיל חנוה םאו ,תושק תוקוצמ

 ,סוקמל סוקממ ושרוג םידוהי ,ופדרנ סידוהי ;רחא סוקמב סישק תונויסנבו

 סתנומאל שחכתהל ושרדנ רשאכ ,םיארונה בלצה-יעסמב ודמע םידוהי

 סתודלותי .יתי ומש דוחיי לע תומלו סימש סש שדקל ופידעהו סדוחיילו

 תיצמת ,המודמכ ,וז .(סשג תליפת) ןטייפה ירבדכ -- "םימכ ךילע סמד ךפשנ

 .לארשי סע לש סימדה-תיירוטסיה לש המוכיס

 ךרוא לכל ,תולגה תונש םייפלא לכב לארשי סעל עריאש המ לכ ,סלואו

 תויציזוקניאה ,בלצה-יעסמ ךרד ,תיבה ןברוח זאמ ,סייוניעהו תופידרה יעסמ

 המל המואמב המוד ונניא -- ראשה לכו ט"תו חית תוריזג ,הפ-הד-וטואהו

 רלטיה ,ןטשו יאדמשא ותוא ללוחו ללועש ןורחאה ןברוחה תומיב עריאש

 התיה אל וזכ תונערופ ;םימד-צחרמב ולוכ סלועה תא עיבטה רשא ,שיימי

 לש הכלהמב ועווגו ותמ סדא-"ינב ינוילימ תורשע .סלועה-תאירב זאמ

 השש .ותומכ היה אלש דירחמ ריחמ הב סליש לארשי סעו ,וז המחלמ

 .וחבטנו וקנחנ ,ופרשנ ,וגרהנ ,םידלי יצחו ןוילימ םהבו ,םידוהי ינוילימ

 ירחא הינמרג תא ודבעישש סימעב סקנ לש ,תונוש תורטמ ויה רלטיהל

 הינמרג תכיפהו סלועה שוביכ לש ,הנושארה סלועה תמחלמב התסובת

 סע יבגל לבא ,הינמרג לש היחטש תבחרהו סימע יוכיד לש ,ייןוילע עזגייל

 לעמ ותקיחמו תילאטוטה ותדמשה :הדיחיו תחא הרטמ ול התיה לארשי

 לארשי סש רכזי אלו יוגמ סדיחכנו וכליי :םילהתב קוספה ירבדכ ,המדאה

 ."דוע

 היה אל לארשי סע תא הינשה סלועה תמחלמב ףטשש סימדה-לובמ

 .רתויב תירזכאה הרוצב דחכנ לארשי סעמ שילש .הוועזלו הדרחל ותמגודכ

 סיצאנה .רתויב תוירזכאהו תונושמה תותימב ותמ םידוהי ינוילימ השש



 גל םדק יררה רפש

 תגירה העצוב הבש ,תוומ לש תמכחותמו תננכותמ היישעת ודסיו ומיקה

 הב ,תודהיה לש הנינב רקיע היה הב ,הפוריאב .תינוטיס הרוצב םידוהי

 תא םיצאנה לש תרוכה-ןיכס הכתח ,םסלועה תודהי לש בלהו חומה זכרתה

 ינפ לעמ התחמנו טעמכ הפוריא תודהי קר אל ;הרדישהדזול תאו רקיעה

 םעה עדיש המ לכמ הארונהו המויאה האושה העגפ הב קר אל ,המדאה

 לש הבלו החומ אלא ,ויתודלות ךלהמ לכב תואלתהו תופידרה עבש ידוהיה

 .רתויב השונא העיגפ ועגפנ םלועה-תודהי לכ

 תולעהל רבכ השק טעמכ ,םהה סימיאה-ימי רחאל הנש סישימח ,סויה

 השק .סייח ונא וב סלועב וז המויאו הארונ העווז השחרתה ןכאש תעדה לע

 ,החבטו הטחשש חצר-תייח הללותשה סינש שמחמ הלעמל ךשמבש ןימאהל

 הרוצב דיחכהל ידכ הדמשהו חצר לש הרוצ לכ האיצמהש ,הקנחו הפרש

 ,הז סלועב תורקל לכי ךכש ןימאהל השק .לארשי תיראש תא תיתטיש

 סיפטושה םדה-תורהנ לע ועדי ,ושירחהו וקתש ישפחה סלועב סיבר סימעש

 סילמ ןיא ,יוטיב ןיאו .תאז עונמל ידכ עבצא ופקנ אלו הפוריא תוצוח תא

 ינוילימ תדמשה לש וזה הדירחמה האושה תא ראתל ולכויש רפוסדטע ןיאו

 סידירחמ םייוניע ,ןימוי-תוקיתעו תולודג תוליהק לוסיח ,םירוהטו סישודק

 תקיחמ ,זוכיר-תונחמבו תואטיגב סתאילכ ,םידוהי ינוילימ לש סינש ךשמב

 סהיניעב תוומה תא וארש ,םסדא-ינב ינוילימ לש םהינפמ ישונאה סלצה

 וחרפ סהיתומשנשכ ,יפוסה תוומה םהילע אב םסרטב סימעפ תואמ

 .םהיתותפשב לארשי עמש תרימאב סינועמה סהיתופוגמ

 סעל וז םסימיא-תבר הידגרט לש הקמוע תא תוצמל שונא חוכב ןיא

 ,וז האוש לש התמצוע ףיקהל ולכויש סיישונאה סילכה דוע ורצונ אל ,לארשי

 לש ויתואבצ לש ינחצר שוביכ-עסמב ארונה ןוסאה לחה ךיא רפסלו ראתל

 ןורתפהיי תמישמ תא עצבל דעונש .ס.ס לש ירזכא אבצ סיוולמה ,רלטיה

 לע סג הלעי אל לבא .יאדמשאה רלטיה לש ינטשה וחומ הגהש יייפוסה

 -סוהתל עקשיו חכשיי הלילח הפוריא תודהי לש הז ארונ ןברוח יכ ,תעדה

 לכב סנשי םסיקלמעו ,קלמע ול השע רשא תא רוכזל הווצמ לארשי סע .הישנה

 דוגינבש ,שיימי רלטיה לש ותומדב קלמע ותוא היה סלוכמ לודגו ,תורודה

 חוכ אוה ןוטק ,ספא .עציבו השע סג אלא ,סמזו ןנכית קר אל ,וימדוק לכל

 ,םירוסי לש ,ןברוח לש וזכ ףקיה-תבר הליגמ ףיקהל לגוסמ אוה ןיאו שונא

 תרגסמב תושעל ןתינש המו ,סדא-ינב ינוילימ לש סשה-שודיק לשו תונע לש

 םילוצינ ידירשש אוה ,םישודקה רכז תחצנהו רואית לש וז שדוק-תמישמ

 ךלהמב ילואו ,ול ךיישהו עודיה קלחב דחא לכ וראתיו צמואו זוע ורזאי
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 לולכמה תא ףיקהל ידכ הב היהיש הליגמ ידכל הלא םיקלח ופרטצי םינשה

 סימד-תונש ןתואב לארשי סעל ול ומרגנש סרההו ןברוחה לש סלשה

 .סימכ ךפשנ סמד ןהבש תוכוראה ויתודלות לכב ויה אל ןתומכש

 תמחלמ תאושב ודמשוהש סירוהטהו סישודקה ינוילימ תשש ןיב

 הבש רא-לבח ,שוראמראמ-סורוטאפראק ישודק סג ונמנ ,הינשה םסלועה

 ,םינש תואמ שולשמ רתוי ךשמב תגשגשמו תחרופ תודהי המייקתהו התנבנ

 ימויק תא יתקני הנממו יתלדג הב ,יתדלונ הב ,הינבמ דחא יננה ינאו

 לש תרשרשב ,יקה יתובא ולדגו ודלונ הב ,דחי סג ימשגהו ינחורה ,ידוהיה

 ןטשה לש תוומה תשורחבו תופרשמה בהלב ולע סלוכו ,תורוד המכו המכ

 רמייתמ ינניאו ,חיצנהל יתאב וז תודהי לש היתודלות תאו ,שיימי יצאנה

 לבא ,וז תודהי תחצנהל יקה המישמה לכ תא השוע ינא ךכבש עגרל וליפא

 "הבורמ הכאלמהו רצק סויהיי :תובא יקרפב לייזח ירבדב הרכה רודח יננה

 ;"הנממ לטבהל ןירוח-ןב התא אליי ירה ,יירומגל הכאלמה ךילע אליי סא םסגו

 ופיסויו ומילשיו םסירחא ואוביו תעגמ ,ההכ די ,ידיש המכ דע ינא השוע

 .יתרסחה ינאש סוקמב

 תויוורו לבס תוריתע ,שוראמראמ-סורוטאפראקב תוידוהיה תוליהקה

 וללותשה רשא ,םידוהיל הנטיש לש סירוכעה סילושחנה לכ .ויה תונויסנ

 תא וללכש םסיימשיטנאה םיאסשה ןמל ,הינשה סלועה תמחלמב

 לכמ סהירזועו םיירגנוהה םיררוצה ,םינתורהו סיניארקואה ,ייסישטיסייה

 .וללה תוליהקה תא ופיצה ,שיימי םילפשה םיינמרגה סיחצרמל דעו ,םיגוסה

 סיררוצה וכפשש המטשמהו-ףוריטה-תמח לכ תא גופסל סינושארה ונייה

 תולוצמ וקמע דאמ המ .םידוהיה לע םיירגנוהה-םיינמרגה םייקלמעה

 .שוראמראמ-סורוטאפראק תודהי ישאר לע וכתינש סימדה-לובמו הידגרטה

 הדובעה ידודגל סויג ,םיירגנוהה תונוטלשה לש עשרו עשפ יקוח ,תוריזג

 .הניארקואב תיזחה יווק לא ,הריזגזצצראל םתחילשו יידאזאס אקנומי'

 היצילאגל םידוהי יפלא ,יפלא לש שוריג סיחצרמה ועציב העשב הב

 תותימב שייהקע וגרהנ סש ,רעטסיינדה רהנל רבעמ לא ,ביישתדאיישת תונשב

 דע הרוראה המדאה לע ודנו וענ סישרוגמ לש תוכורא תורייש .תוירזכא

 רכז לכ ריאשהל ילבמ ,םיניארקואהו סינמרגה ףרטה-תויח ידיב ופרטנש

 הבצמ היהתש ילבמ ,רעטסיינדה תולוצמב ומלענ סכותמ םיבר .סהירחא
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 סהיתומצעו תויטסידס תותימב ולטקנ םירחא סיבר ,םהיתורבק לע דיעתש

 .לארשי-רבקל ואוביש ילב ,הדשה ינפ לע ןמודכ ורזופ

 דייכ םויב הירגנוה תא ףוריט-תמחב ושבכ סיינמרגה סיסגלקה רשאכו

 ואלכנש סינושארה שוראמראמ-סורוטאפראק ידוהי ויה ,דיישת תנש רדאב

 ,יונאקריבו ציוושוא הדמשהה-תונחמל חלשיהל סינושאר ויהו תואטיגב

 הלא ויה אלה יכ ,בלב תוצלפו הוועז תררועמ רבכ דבלב סמש תרכזהש

 .תיצאנה הפוקתה לש סימיאה-תורוקב לכמ סיארונה הדמשהה-ירתא

 -סורוטאפראק ידוהי ךותב יתייה ,ימע ינעב יתיאר רבגה ינא

 דע הריישב םתוא יתיוול .םהלש םירוסיה-ידודנבו םסתולגב שוראמראמ

 סה .ציוושואל הריישב םסהמע יתעסנ רתוי רחואמו ,יניארקואה לובגה

 ,הלוגס-ידיחי סהמ ויהו ,ומצע ינפב סלוע דחא לכ ,יניע דגנל םלוכ םידמוע

 ,השעמ-ישנאו םידיסח ,םימימת סישנא ,םיגלפומו םיעדונ םימכח-ידימלת

 הרות סיאלמו םיגופס ,תודהיה רצואבש בוטה לכ תא וליכה סכותמ סיבר

 .סייח-תמכחו

 הידגרטה תא תורוד-ירודל לזרב-טעב טורחל לגוסמ היהיש רפוסה היא

 יבגל לבוקמה גשומ לכו יוטיב לכ ולארשי סע תא הדקפש ךכ לכ העיווזמה

 תיתייחה סתולפש תא ראתל ידכב לדו שולק אוה םיבעותמו םילפש סיחצור

 ידכב ןנוקמהו ןטייפה תרדא תא ומצע לע הדעי ימ .הלא םיפרוט לש

 םילמה הניקו יכב לש ישונאה ןוקיסכלב ןיא אלהו !הניק ירבד עימשהל

 תופידרהו תורצה ,םירוסיהו לבסה תא ,דחא דצמ ,אטבל ידכב תומיאתמה

 רצואב ,ינש דצמ ,סג ןיאו ,םימיא-תפוקת התואב םידוהיה ישאר לע ודריש

 יאדמשאה לש תימוהתה םתולפש תא ומלהיש סילמה ישונאה סילמה

 .סיניארקואהו סינתורה ,םסירגנוהה וירזוע תווצו ינמרגה

 -תכמב טעמב אל וניקל -- שאה ינשבכמ סילצומה םידואה ונא

 רלטיה ןברוחב סלועה ןמ דחכנו רקענ לודגו םלש ידוהי םלוע .החכישה

 ךלהמב ומרזו ולעפש סימילש תומלוע !תאז חוכשל רתומ סנמאה .שיימי

 םיינחור םייח לש עפשב תיחצנה תודהיה תא ורפהו םינשב תואמ הברה

 םלעיי לכהש ןכתי םסולכ ,וניניע דגנל ולפקתנו וזנגנ -- םילצאנו סירוהט

 תורודהש ,חצנ-ןורכזל הז לכ ררציי אל סנמאה !הישנה סוהתב עקשיו



 םדק יררה רפש וט

 ,תוכורא הכ סינש גשגישו חרפש המ ,רבעב היהש המ ועדי תוחפל םידיתעה

 םעז-תמחב סרהו הליכו הז לכ לע סקש תורודה לכמ ארונה ררוצה לעו

 זשונא-תודלותב התמגודכ התיה אלש תינטש

 ,םרשבו סשפנ לע האושה-תעווזב וזחש הלא ונכותב םיכלהתמ דוע

 תופרשמה ןשע דוע ;הדמשהה תונחמב לפואה תומוהת ךותב סמצעב ויחש

 ,ונתוא הוולמ םירמה סימיה סתוא לש רדוקה לצהו ונמלוע ימש תא רידקמ

 איה ףא ,וזה החכישהו .חיכשהל סיצמאתמש שי ףאו חוכשל סיטונ רבכו

 .הארונה הידגרטה ןמ קלח

 תייישה ידסחבש ,תושבי תומצעו סידלשכ ונרתונש ,םידירשה ונא

 וניארש ונא ;ייהתרכנ םיעשר תירחאיי יכ וניניע ומב תוארל וניכז םסיבורמה

 ןיעדויב םיחכוש ,הטמ לואש לא דרומ אוהשכ חצנמה חצור-יכראה תא

 ,ונלו וניתובאל ןטשה תכלממ הללוע המ ,הנווכבדאלשו הנווכב ,םיעדוי-אלבו

 אלו ועדי אל סיאבה תורודה אלה -- ונילע טלתשהל החכישל ןתינ סאבו

 ךותב ומייקתה דציכ ,םהיתובא תיב תא ,רבעה לש רהוזה-תויומד תא וריכי

 .סשה-שודיק לע הרובגב סשפנ תא ורסמ דציכו הזה תוומלצה-רוב לכ

 תלוג ייח תא ריכזהלו רוכזל ונילע תלטומ השודק הבוח ,ךכו ליאוה

 לוסיחה תא חיכשהל אל ונילע הווצמו ,הריטעמה שוראמראמ-סורוטאפראק

 -םסע ונל ללוע רשא תא חוכשל ןתינ לא .וז הריטעמ הלוג לש יגארטה

 רוד דע ,ונירחא ואובי רשא הלא ועדי ןעמל ,עשופהו עשורמה סיחצרמה

 לש לובמ ותואב ונדביאו ונדספה רשא תאו ,ונניאו ונל היה רשא תא ,ןורחא

 סלועה תמחלמ לש ןורחאה ןברוחב הפוריא תודהי שאר לע ךתינש שאו סד

 .הינשה

 תודפה םויל ,לודגה הלצהה-סנל ת"ישה ידסחב יתיכזש ירחא

 רורחשה לש תואלפה-יכרדב העות ידועבו ,הדמשהה תונחממ רורחשהו

 יתיכז דציכה האתשמו ההות ילוכ ידמועב ,תששואמ הוקת לש תויווח ףודרו

 רבכ ,ידמע שחרתהש סנה תא ישוקב לכעמו וללה תועווזה לכמ יח תאצל ינא

 ודעש תואלתה לכו תורוקה לכ תא ןורכזל סושרל ןויערה סע יתכלהתה וא

 יבלב רמוא יתרמג .ףתוש יתייה ןהל ,שוראמראמ-סורוטאפראק ידוהי לע

 סג וללה תוערואמה ומלעיי לבלו לע טלתשהל החכישה-רשל תתל אל ישפנבו

 .וננורכזמ
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 ונשדק-ריע םילשורי ימורמ רעש לע קפדתהל יתיכז רשאכ ,סנמאו

 תיצהל וחילצהש ,שאמ םילצומה סידואה ,םירבחה צמוק לע יתינמנו

 -ילספס לע זא יבשויבו ,הרותה סע לש חצנה תבהלש תא שדחמ ביהלהלו

 רחאלו ,וז שדוק-תדובעב יתוליחה ,אירפושד אתרקב רשא הבישיב דומילה

 ,שידיאב ייסישודק ןורכזי רפסה תא רואל איצוהל ידיב הלע השק למע

 יתיכז .שוראמראמ-סורוטאפראק ידוהיל ןורכז-רנו שדוק-תבצמ הווהמה

 ןכו הלוגבו שדוקה ץראב הרותה ילודג לצא הכרעהב לבקתנ הז ירפסש

 .לודגו בחר רוביצ ברקב

 תא יתלדגה ,ינש קלח ייסדק יררה רפשיי רפסה תא רואל יאיצוהב ,התע

 יתטקיל בר חרוטבו למעבש סיטרפ הברה דוע םסהב יתפסוהו םיקרפה רפסמ

 ,\יחרת תנשמ הפוקתה ינפ לע םיערתשמ ונינפלש םיקרפה .ותוא יתפסאו

 דעו ,שוראמראמ-סורוטאפראקב היולגה תוימשיטנאה תחימצ תישארמ

 סיווקו םיטוטרש םסה הלא .היישת תנשב האושהו ןברוחה תפוקת סויסל

 .דרפנב תוליהקה ןמ תחא לכב השענה תא םיטרפמ סניאש םייללכ

 םימרוג .םיפלוסמ סירואית הברה הכ דע העדי ,המויאה האושה תשרפ

 הרובגב הדמע רשא ,הנמאנה תודהיה .תונוכנ אל תונומת וגיצה םינוש

 ומלעתהו הדיצה הקחדוה ,תפרוטה תצלפמה ינפב שאר הניכרה אלו תיאליע

 ידוהי לש הרובגה-תדימע תא ונראית הז ונרפסב .היתולועפמו המויקמ

 םיחצורה תמשא תא ונפשח .שלושמה ביואה יפלכ שוראמראמ-סורוטאפראק

 לש ןקלחמ ונמלעתה אל םגו ,שיימי סיניארקואהו סינמרגה ,םירגנוהה

 סינועמה תקעז תא ושירחהו וקתש ,ושירחהש ,דגנמ ודמעש סלועה-תומוא

 עבצא ופקנ אלו ךופשה סדה לע ודמעש ,םיפרשנהו סיגרהנה ,םידמשומהו

 תמשא תא וניסיכ אל ףא .תינוטיסה הדמשהה-תנוכמ תא רוצעל ידכ

 הלבחה-יכאלמ תורישל סמצע תא ודימעהש ,ררוצה רצה סע הלועפה-יפתשמ

 .יייפוסה ןורתפהיי עוציבל הלועפ סמע ופתישו םיינמרגה

 ידוהיל תורוקה לכ תא תוצמל רמייתמ ונניא סדק יררה רפשיי רפסה

 רוקסל חוכה תא באשא ןינמ ,םינש לבוי רחאל יכ ,שוראמראמ-סורוטאפראק

 ואצמש תואלתה לכ תאו ,וז האלפומו תראופמ תודהי לש הכוראה ךרדה תא

 ,עמשמ יתרת ,ועגנ םימדב םימד ,קרפ לכו ףד לכ :זיצאנה ףגמה תחת סתוא

 וז התיה ירה יכ ,רסחנש המ לע תוכז-ףכל יתוא ונודיש ינא חוטב ןכלו

 .המע דדומתהל ענמנה ןמש המישמ ,תירמוחו תישפנ ,דואמ דע השק הכאלמ
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 ,יתותפש לע הננרבו יפב הדות-רישב יפכ שורפא רעשה תא יתאצבו

 ילע רבג רשא ודסח לע ,םימלועה ארובל סיבר-תב רעשב ללהלו תודוהל

 לכ ףכמ ינליצהש ,ידמע למגש דסחהו בוטה לכ לע ,הזה סויה דע ידועמ

 ןמ ,שיימי םיניארקואהו סירגנוהה ףרטה תויח לש תורועפה תועתלממ ,ביוא

 אראד ,ץיוויילג ,אנוב ,יונאקריבו ץיוושוא הדמשהה תונחמ לש רצימה

 .ייננתנ אל תוומלו ה-י ינרסי רוסייי יב םייקתנו ,ןזואהדראנו

 שקבמ יננה ,ינלמגש בוטה לכ לע תייישהל האדוה לש וז העשבו

 סהיכרדב תכלל ךישמהל הכזאש ,דיתעה לע םסינונחתבו הליפתב

 לכואש ירזעב תייישה אהיו ,םישודקה וניתוברו וניתובא לש סהיתוחרואבו

 ,סלש בבלבו החמשב ודבעל ,ותאריו ותבהא יבלב עוטנלו ותרותב תוגהל

 .סלועל ינממ ושומי אל ותמאו ודסחו

 לרעפ תרמ ,ליח תשא ,הרקיהו הבושחה יתייער ,ךרובת להואב סישנמו

 ןגרעבו ץיוושוא תונחמ תדירש ,לייז רעשיפ לשיפ םירפא יר חייהרה תב ייחתש

 תכאלמ יתכאלמב ינדדועלו ינעייסל צמאמ לכ הכסח אל רשא ,ןזלעב

 לארשי ךרדב וניאצאצ תא לדגל דחי הכזנש אימש ןמ אוער אהי ,שדוקה

 .ונל וללסש ךרדהמ זיז וא יוניש לכ אלב ,אבס

 רמואה לכויי :(דייכר ןמיס) םידיסח רפסב סיאבומה סירבדב סייסאו

 לע ךכ סאו ,ייוילע הבוט סיצילממו וילע םיללפתמ סה סהיפמ העומש רבד

 תא ,תינחורה סתשרומ תא םיחיצנמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לע ,העומש רבד

 יהוזיא ,בוט חקל חקנ סהמ יכ ,ושעו ולעפ רשא םהישעמו סהיללעמ תלודג

 תושעלו רומשל ,דמללו דומלל תנמ לע ,הבוט הגהנה יהוזיאו הרשי ךרד

 .סייקלו

 םשפנ תא ורסמ רשא םישודקה וניתובא תוכזו רא יקידצו ינואג תוכז
 ונחמש" בותכה ונב םסייוקיו ונדעב בוט וצילמיש ,ונל דומעת סשה שודיק לע
 קדצ לאוג תאיבב ,םימלועדתעושתב עשווהל הרהמב הכזנו ,ייונתינע תומיכ
 .א'י'בב

 ןאמזור המלש
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 ןושאר קרפ

 תיקבולסוכ'צה הקילבופרה

 הדסונ ,1918 רבוטקואב 28-ה םויב הנושארה םלועה תמחלמ לש המויס םע

 ,הימהוב ,היברומ :תונידמ עברא לש ףוריצמ המקוה רשא היקבלסוכ'צ תנידמ
 סמות רוספורפה ,ןושארה האישנו היקבולסוכ'צ לש הדסיימ .סורוטאפראקו ,היקבולס

 .םלועה תומוא ידיסחמו לארשי בהוא ,ןידע יאנידמ היה ,קיראסאמ קיראג

 .וו ,זאד ב'הרא אישנ לש הבידנה התזרכה המדק היקבולסוכ'צ לש התמקהל
 ימעל תימואל תימצע הרדגהל היצמיטיגל הקינעהש הזרכה ,1918 תליחתב ,ןוסליוו
 רבדב םיקסופ יתלב םינויד ולהנתה זאמ .תחצונמה תירגנוה-ורטסואה היכרנומה
 יבושיבו ב''הראב ,בובלב ,תונוש תויניארקוא תוצעומב לבחה דיתע לע וז תינכת

 .םינושה סורוטאפראק

 היהש קיראסאמ .הניארקוא ברעמ לש הקילבופרל תופרטצהב וכמתש ויה
 םע מ''מ להינ ,"םימעה רבח' תרגסמב םחל רשא ,םיכ'צה ןויגל לש ןוילעה ואיבצמ
 הפרטצה ויפ לעש םכסה לע םתח רבוטקואב 25 םויבו ,ב"הראב םיניארקואה גיצנ
 .תיטרקומדה היקבולסוכ'צל ימונוטוא לבחכ סורוטאפראק

 תונידמה עבראמ תחא סורוטאפראק התיה הנש םירשע לש הפוקת ךשמב

 ריעכ הזרכוה ראווגנוא ריעה .תיטרקומדה תיקבולסוכ'צה הקילבופרה תא וביכרהש

 םייצראה ןוטלשה תודסומ וזכור םג ךכ ,הריב ריע לכב ומכו ,לבחה לש הריבה
 טניסלו טנמלרפל תוריחבה תכשלו םייזוחמ תודסומ םג הב וזכור ןכ ומכ .ראווגנואב

 לש םייטילופה םייחה זכרמל ראווגנוא ריעה הכפה ךכמ האצותכ .יקבולסוכ'צה

 ןכו ,םעפל םעפמ קרפה לע ודמעש תויבויחה תולאשה וערכוה וב רשא םידוהיה

 .הב ונכש םיידוהי תודסומ דוע הנהכו סורוטאפראקל תידוהיה תיסכודוטרואה הכשלה

 זעונה קדצה םחול - קיראסאמ אישנה

 הנטק הרייע ,ןינאדאחב ררוגתהש ינע חפנל דלונ קיראסאמ קיראג סמות
 הנפ ,ותסנרפל םייפכ תכאלמב די חלשש ,ויבאכ אלש .היברומ תנידמב תנכושה
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 סתסינכב קיראסאמ .ג .ט אישנהו דלפננוז םייח ףסוי יבר ןרמ

 ךבנזייא ףסוי ריירה ולאמשמ .םילשורי קייהיעב ןראגנוא יתבל

 .סילשוריב ןשיה בושיה ידבכנמ
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 ותונמתה םע דבב דב .לודג דמולמל השענש דע הלכשה ידומילל קיראסאמ
 קדצה ןעמל לעפ ןהבש תואמגודה ןמ תחא .זעונ קדצ םחולל םג ךפה ,רוספורפל
 קיראסאמ אצי רשאכ ,רענזליה דלופואיל ידוהיה לש וטפשמ תעב היה רשויהו

 ידכ תירכנ הרענ חצר וליאכ וילע ולילעה רשא הלפש םד תלילע לומ לא ותנגהל

 .חספ לש תוצמל המדב שמתשהל

 יחרזא םידוהיה יניעבו ללכב תוצופתה ידוהי יניעב ץרענ היה קיראסאמ אישנה

 ןימאהל סורוטאפראק ידוהי וטנ ,שדחו ביצי ןוטלש שארב ודמעב .טרפב ,הקילבופרה
 השדח הפוקת ליחתת קיראסאמ לש יטרקומדה יכ'צה ןוטלשה תחת יכ ,תופצלו

 תא אפרלו החוורל תצק םושנל ולכוי ךכו ,רפתשי ילכלכהו יללכה בצמה יכו העוגרו

 .רכינ ןיידע היה םמושירש ,הנושארה םלועה תמחלמ יעצפ

 לש לוגדה האישנל תוצופתה ידוהי לש םתצרעה תדמ העיגה ןכיה דע
 םינפה תלבקמ דומלל לכונ ,תיסקודוטרואה תודהיה לש וז דחוימבו ,היקבולסוכ'צ

 ,וילע םינמנ היקבולסוכ'צ יאצויש ,"תומוחה ירמוש" ללוכ ךרע התוא ,תיבבלהו המחה
 הכרענ אל הל המודכו הומכש ,ז''פרת תנשב םילשוריב רקיב רשאכ קיראסאמ אישנל

 .ללוכה י''ע רז חרוא ףאל

 ראופמ דובכ רעש םקוה "ןיראגנוא יתב'' תנוכשל הסינכב ,גח השבל םילשורי
 םייח ףסוי יבר ןרמ י"ע הנוכשל הסינכב לבקתנ אישנה .קיראסאמ לש ודובכל
 ךרואל ודעצ וידחי םהינשו ,לארשי ץראב תידרחה תודהיה לש ישארה הבר ,דלפננוז

 .םהל םיעירמ ךרדה ידיצ ינשמ םינומהשכ ,בוחרה

 קיראסאמ אישנהו דלפננוז םייח ףסוי יבר ולע ,עירמה להקה ןמ םידרפנ םהשכ
 םעו ,תימשר םינפ תלבק לוגדה חרואל הכרענ וב ,הנוכשב םיתבה דחאל עורז יבולש

 ותוליעפו ותרטמ לע םירבסה ול ונתינ םש ,ללוכה ידרשמב אישנה רקיב סכטה םות
 אוהש הרזעה ףקיהבו ללוכה לש הדובעב הבר תוניינעתה הליג קיראסאמ .ללוכה לש

 הכורא העש וחחושו םהינש ובשי ןכמ רחאל .היקבולסוכ'צו הירטסוא יניתנל שיגמ

 .םינווגמו םינוש םיאשונב

 סורוטאפראקב יכ'צה לשממה

 לכה התשעו היטרקומדה תונורקע לע התיה היונב תיקבולסוכ'צה הקילבופרה
 היקבולסוכ'צש ךכמ העבנ רבדל הביסה .היחרזא לכל יתימא ןויוושל איבהל ידכ
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 הילגנא ,תירבה תוצרא :ברעמה ןמ תויטרקומדה תונידמה תדהאל דאמ הקוקז התיה
 ןויער סיסב לע הנידמה לש היתודוסי ותתשוה ןכ לע רשא .ילכלכה עויסלו ,תפרצו

 .םעה לכל ומכ םיטועימה ינבל תווש תויוכז ןתמ לע שגד םשוהו היטרקומדה

 לע ןוטלשה תודסומ ולמע ,סורוטאפראקב יכ'צה ןוטלשה תונש םירשע ךשמב

 ,םיבר םירשג ונבנ ,וללסנ םישידח םישיבכ לש םירטמוליק יפלא .ולוכ רוזיאה חותיפ
 -ןיא הישעת ילעפמ ,רתויב םיחדינה תומוקמה לא לזרבה תוליסמ יווק לכ וכראוה
 ודסונ ללכה ןמ אצוי אלל תורייעהו םירפכה לכב ,הנידמה יבחר לכב ומקוה רופס
 רפסמב .ס''היבב רקבל ויה םיבייח הדליו דלי לכו ,םינתורו םיכ'צ ,םייממע רפס יתב

 הלכשהל תוללכמו תואטיסרבינוא ,םייעוצקמו םיינוכית רפס יתב ףא ודסונ םירע
 לא ואצי אל ןה ךא ותבוטו לבחה חותיפל תובר תוינכת דוע וראשנ ריינה לעו ,ההובג

 .לעופה

 תואלמ תויכזמ הלאה םימיב התנהנ היקבולסוכ'צ לש תידוהיה התיסולכוא

 םיריצ ויה ,לשמל ,ךכ .םהל הוושבו םיידוהי אלה םיחרזאה רתי לכ ומכ קוידב
 .םינושה םיילפיצינומהו םייתלשממה םידרשמבו יכ'צה טנמלרפב םיגצוימ םיידוהי
 תשורח יתבו הישעת ילעפמ ,קסע יתבו רחסמ יתב חותפל םידוהיה ושרוה ןכ ומכו
 םבצמ רפתשהו הלע ךכ .םתודהי לשב הלבגה לכ אלל ,לבחה יבשות לכ ראש ומכ

 .תרכינ הדימב היקבולסוכ'צ ידוהי לש ילכלכה

 לש השוחת ןימב ויח םהו ,תיסחי החוור היקבולסוכ'צ ידוהיל התיה תע התואב

 וכז אלו םדוקה ןוטלשה לש ועורז תחנמ םידוהיה ולבס ןכל םדוק םא .ןירוח ינב

 ירה ,ררחתשמה וא אכודמה םעה ינומה לש תומעוז תויוצרפתה ינפמ הנגה םושל
 .טקשב םידוהיה ויח ,םיטועימה ינב הקילופרה ינב לכ ןיב םיושכ םתרכה םע ,התעמ
 ושוכר לכו ויתודש ,ותניגו ותיב ,םיקהש לעפמה וא וקסעש ידוהי לכ עדי וישכע
 םש לקוה תולגה לוע .ותלחנמ ולשנלו ודדושל אובי אל ןסמח םושו ,ול םיכייש
 התיה ,ןכ הרק ןכא םא היהו .תודרטהו םיחופיק רתוי ועדי אל םידוהיה הברהב
 .ףקותה לכב רשויהו קדצה םויק לע הדמעו ןוצרב ךכ לע התנעש תבותכ

 םיסימה לוע ץחלב --םידוהיה

 םידוהיה תא הלפמה קוח םוש היה אלש קר אל תיקוח הניחבמ יכ ףא ,םרב

 םיחופיקו תוילפה ינפמ םידוהיל הנגהו תנעשמל ךפה קוחה ,הברדא אלא ,הערל
 תא תולפהל דציכ בטיה םיכ'צה ועדי ,ובג ירוחאמו קוחה תוסחב םלוא ,םינוש

 .םיימשיטנא םייוליג ורסח אל אסיג ךדיאמש ךכ ,הערל םידוהיה
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 ועדי םה אקוד ,הפוריא חרזמב רתוי םינידעל ובשחנש הלא ,םיכ'צה אקוד

 ןווכמב וסרה לארשי יבהוא לש םינפ תדמעהבו ,םידוהיה םירחוסה ידי תא רושקל

 .לגרה תא וטשפ בר רפסמב םידוהיו ,םיידוהי קסע יתבו תוסנרפ הברה

 לש היחרזא לע םידבכה םיסימה תלטה התיה תויניצרה תויעבה תחא

 ילוא ,םיסימה לטנמ ולבס םיחרזאה ראשמ רתוי םידוהיהש ןבומכו ,היקבולסוכ'צ

 .םיניישעתו םירחוס םידוהיה בור לש םתויה לשב ,עדומב רשאמ עדומב אלש רתוי

 לכ לע טלתשהל התלשממל היה השקו ,הריעצ הנידמ זא התיה היקבולסוכ'צ
 היה אל ,היקבולסוכ'צ התכז ול ,ץוחה עויסב םג .תחאכ ןרתופלו תוילכלכה היתויעב

 ,אופיא ,התיה אל .תחתפתמהו השדחה הנידמה לש םיברה היכרצ לע תונעל ידכ

 .םירישעכ םיינע ,היחרזא לע דיבכמה םיסימה לוע תא ליטהל אלא ,הרירב

 ,רתויב םינטק הסנכה ילעב וליפא ,קסע ילעבו םירחוס ,םיחרזאה רתיכ םידוהיה
 רשאכ הרוק היה ךכמ עורגו השק םלוא .רתויב םיהובג םיסימ תולעהל ויה םיבייח
 תושרה יחילש ויה זא וא .ןמזב ומליש אל םא ךכב היה ידו ,סמה תא ומליש אל

 ףא וסח אל ,םילטלטמה לכ תא םילקעמ ויה ''םיסנניפ'ה .שוכרה לכ תא םימירחמ
 היה רבודמשכו ,תותסכו םירכ ףא ואיצוה איצוהל המ היה אלשכו ,םיינעה לע
 הריכמב ורכמ םתוא ,היכונחהו תבשה יטומפ תא תוארל ,ןבומכ ,היה ןתינ םידוהיב
 םיסימה ימולשת תא קוחה ףכא ןכ ומכ .הלשממל בוחה תא עורפל תנמ לע תיבמופ
 קליס ךרצנהש דע ,יופיר יכרצל העיסנב היה רבודמה םא ףא םינוכרד ןתמ יא ידי לע
 .שוכר סמו הסנכה סמל ויתובוח לכ תא

 היטרקומיד לש הוסמב תוימשיטנא

 חסונל המוד התיה אל יכ'צה ןוטלשה תפוקתב תיכ'צה תוימשיטנאה

 התיה תיכיצה וז .תיחרזמה הפוריא תוצרא ראשב וז הפוקתב עודי היהש תוימשיטנאה

 .רתוי תיווסומו הנותמ הרוצ השבל איה ,היטרקומד לש הטעמב הטקש תוימשיטנא

 וכניחו םיביטימרפה םירכיאה תא ותיסה םינתורהו םיניארקואה םיגיהנמה
 אל םיכייש םניאש ,םיאורק יתלבו םירז םיחרזא רותב םידוהיה לע טיבהל םתוא
 םהימואנבו תונותיעה ירמאמב יבמופב וז םתעד ועיבה םעפ אל .םתמדאל אלו םמעל
 וא ,"םהלש תא ושע רבכ םידוהיה* :ומכ םיטפשמ רמולמ וששח אל םה ,םיעובקה
 התוא העצה םהל התיה ףאו ."ומצעב וינינע תא להנל לוכיו ליכשה רבכ ינתורה םעה"'
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 דראודא רייד סע החישב שטאקנומ דייבא ,אריפש רזעלא םייח יבר

 .היקבולסוכ'צ לש ינשה אישנ ,שענעב
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 תא בוזעל רבכ םילוכי םידוהיה יכ ,רתויב רורבה ןפואבו הרומג תוטשפב ורמא

 .םיבוט םויק יאנת ואצמי וב רחא םוקמ םמצעל שפחלו סורוטאפראק

 לש ינשה אישנל שענעב דראודא רי'דה רחבנ (1936) ו"צרת תנש תישארב
 רשאכ ,םיבעב רדקתהל םיריהבה הימש ולחה םימי םתואב קוידב ךא .היקבולסוכ'צ
 םיקבולסה .הריעצה תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לש השאר לע תומייאמ תובר תונכס

 םיניארקואה ,ימשיטנאה ץחלה רבג סורוטאפראקב ,היקבולסב שאר ומירה םינמואלה
 וטיש םתוסחבש םידוהיהמ השירד ידכ ךות תאזו ,םרוזיאל האלמ הימונוטוא ועבת
 םג וליחתה םשו הפ .םידגובכ םהב וארי ןכ אל םאש ,םקבאמל ופרטציו םכש
 ברקבו הנוילעה הבכשב רקיעב ,רערעתהל םידוהי םניאשל םידוהיה ןיבש םיסחיה
 הזה לערה ןמ וגפסו תימשיטנאה הלומעתה ןמ ורוונתסה טא טאש ,היצנגילטניאה
 .םברקב

 סורוטאפראק תודהיל םימיאה ימי -- ץ"חרת תנש

 הנושארה םלועה תמחלמ לש היתוערואממ היקבולסוכ'צ יבשות לש םתחונמ

 החונינו הלילק הריוא םנמא ורשה תויטיאב םלולסמל ובשש םייחה .בר ןמז הכרא אל
 תונתפאש ןיב בוליש ןימל ואיבה דיתעב םיבשותה ולתש תוברה תווקתה ,רתוי

 בש חתמהו ,ויה אלכ ומלענ הלאה םימיה םג הרהמ דע לבא ,יסחי טקשו העיגרל

 .תויאפוריאה היתויחא לכ ומכ היקבולסוכ'צ לש הללח לכ תא אלימו

 סורוטאפראק לש הימש רשאכ ,ץ"חרת תנש לש ץיקה ימיב רבכ הז היה
 בצמה לע תושדח תועומש וצופנ םוי םוי .תוער ירשבמ םיבע ורדקתה שוראמראמו
 ,תיביטקא תיטילופ תוליעפל תקזוחמה הינמרג לש הבוש םע הפוריאב רצונש ינידמה
 הלא תועומש .הנורחאל קר הקתתשנש הפוריא תא שיערהל ידכ הב היה ידש הדבוע
 השגרהה .וביבס יתבר תוניינעתה ןבומכ ,ררג רשא רבד ,םלוכ לצא יומס חתמ ורצי
 יתמו המ אבנל לוכי היה אל דחא ףא םלוא ,שחרתהל אוהשמ דמוע יכ התיה תיללכה

 םוקמ לכבשכ ימוי םויה הזחמה היה ךכל ינייפוא .ותארקל ךרעיהל שי דציכו ,שחרתי
 תוינידמהו תויטילופה תויעבב אתווצב ןודל ופסאתנ רשא םישנא תותיכ תותיכ וארנ

 ,דחא לכ ,שחרתהל דמועה תא שחנל וסינ םלוכ .קרפה לע ולעו םויה ושדחתנש
 םיחמומ ושענ םלוכ ,הרבח יעדמל הטלוקפהמ םירוספורפל דעו הפקה יתב ירצלממ
 לש הינינעב קר אלו ,ןוחטבב ןהו תוינידמב ןה הקיטילופב ןה בצמ חותינב םילודג
 עיבמ היה התוא תישיא העד התיה דחא לכל .םלועה לכ לש ונינעב אלא סורוטאפראק
 ןינעה לא וטיבהש ויה ,ילבולג טבממ ןינעה תא וארש ויה ,הלא ןיעמ םישגפמב
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 הקילבופרה דיתעל הגאדה התיה םלוכ תא ןייפיאש המ םלוא ,ימוקמה

 .תיקבולסוכ'צה

 ויהש ןמזב ךורעל תורייעהו םירפכה ידוהי וגהנ וללה םייטילופה םיחותינה תא
 החנמה תלפת ינפל םאובב רבכ .תיברעו החנמ תליפתל תסנכה יתב רוזיאב םיפסאתמ
 תא םש רפסמ היה דחא לכ .עדימ לש דקומכ תשחור תסנכה תיב תבחר התיה
 וארק אל םלועמ רשא וללה "םיאקיטילופ''ה .ריעה ןמ איבהש תוירטה תושדחה
 ואצמתה ,ללכב ותוא ואר םא ,וידרה רישכמל וניזאה אל םהימימש יאדוובו ,ןותיע

 ללחב ורסינש תויעבה לכב ,רתויב םיינויח םיטרפב ןורסחה ףא לעו ,תאז לכ םע
 .הדילמו ןטבמ םיטמולפיד ויה וליאכ ,םלועה

 שדוחב ,ץיקה יהלשבש דע ,םיבצע טרומ תואדוו רסוח לש הז בצמ ךשמנ ךכ

 תשרפ - תבשה םוי לש ומוציעב הז היה .חקלתהל הרעבתה הלחה ,ץ"'חרת בא

 יאבצה דרשמה םעטמ הדוקפה רוזיאה לכל העיגה רשאכ ,ומחנ תבש - ןנחתאו

 םיאצמנה רידס תורשב םילייחו םיאולימה ישנא ,סויגה יבייח לכ יכ ,גארפבש

 אוה וילע דודגלו הביטחל דחא לכ ,יוחיד לכ אלל ,דימ בצייתהל םיבייח ,השפוחב

 .הנמנ

 דרשמ תועצמאב להקה תעידיל הדוקפה הרבעוה םיחדינה םיבושיבו תורייעב

 לע ףותהשכ תואטמסבו תובוחרב להובמ ץר-ץא "ףפותמה'' דיקפה .ימוקמה ןוירטונה
 רשא דעו ,קסופ אלו אוה שיקמ ,תונבצעב תוזע תושיקנ אוה שיקמ .ודיב זורכהו ופתכ
 תא תושיערמה תושיקנה ןמ הפרי אוהש יוכיס לכ ןיא ,םלוכ םישנאה לכ ופסאתי
 אובל וזרדזהו ורהימ רשא הלא לש םתונלבס .ךפהתמ םלועה וליאכ שממ ללחה

 תא םהל איצוה רבכ ףותב תוטבחה שער םגו ,הרק המ עדוי ימ ,ירמגל רבכ העקפ
 .המשנה

 עיגה "ףפותמה"' דיקפה םג רשאכו ,רוזיאה ןמ םישנאה לכ ופסאנ ףוס ףוס
 םייסשכ דימ .סויגה תדוקפ תא םר לוקב אירקמ לחה ,רוחיאב תצק םנמא ,וז הנקסמל
 .הפוחדה הדוקפה תא םש םג רוסמל ,רפכה לש ינשה רבעל הצורמב םוקמה ןמ קמח

 י'יארוק לוק" ,קנע תועדומב תובוחרב תועדומה תוחול לכ וסוכ רהמ שיח
 ישארו בר ןמז ףלח אל .ינמרגה ביואה דגנ המחלמל סייגתהל סורוטאפראק יבשותל
 סויגה יבייחב םיקחוד ולחה וללה ,זוריז תלועפל וסנכנ םירמדנ'זה תרזעב םירפכה
 ושגפש ימב קר וציאה הליחת .םינושה סויגה ידקומב םדקהב בצייתהלו תאצל
 םבור ןיידעש תוידודגה ףוסיאה תדוקנב היה הארנשמ םלוא ,קסעה יתבב וא תובוחרב
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 דרפהל תנמ לע והתשנש הלא תא זרזל ידכ םיתבב רקבל םירמדנ'זה ולחה ,ואב אל
 יבטוח תא וליפא ,הדשה תודובעמ םירכיאה תא ופסאו תודשל ואצי ,םתחפשממ
 בצייתהלו םהיצפח תא זוראל םירחא לע ומכ םהילע ודקפו ופסא רעיה ןמ םיצעה

 .סויגה תדוקנב

 הלילעל רוקמה - םיטדוסה ץרא לבח

 ,הירטסואל םיצאנה תוסייגה ושלפ (1938 ץרמל 11) ץייחרת 'ב רדא 'י םויב

 ש"מי רלטיה ררוצה לש תינטשה ותחלצה ירחא .עודיה "סולשנא''ה תא הב ועציבו

 םדקתהו תועשפנה ויתומיזמ עוציבב ךישמה ,ינמרגה ךיירה לא הירטסוא תא חפסל
 לכה ,הפוריאב תופסונ תונידמ ינמרגה ךיירה לא חפסל תוינטשה ויתופיאש תמשגהב

 שוביכה דעי .םיינמרגה ויחמומ וטטרש היאוות תאש ךרדבו תוקייודמ תוינכת יפ לע

 .היקבולסוכ'צ תנידמ התיה ,הירטסוא ירחא סורהלו שובכל םינמרגה ודעיי ותוא ,אבה
 תא ודיל ריזחהל היקבולסוכ'צ תנידמ ישאר לא העיבתב יצאנה ררוצה הנפ ךכ םשל

 .ישילשה ינמרגה ךיירה לא וחפסל ידכ ,םיטדוסה ץרא לבח לכ

 םינמרג ויה היקבולסוכ'צ לש היבשות ןוילמ רשע השמח ךותמ השלשל בורק
 תנידמב הז זוחמ .הינמרג םע וברעמב לבגש םיטדוסה ץרא לבחב וררוגתה רשא
 תמדקתמ הישעת םש וחתיפ וב וררוגתהש םינמרגה ,דאמ רישע היה היקבולסוכ'צ

 ,םינווגמו םיבר םיקסעו רחסמ יתבו תשורח יתב לש םתמקהל איבהש רבד ,רתויב
 לכו ריבכמל תורישע תורכמ וב ואצמנ ןכ ומכו ,גשגישו חרפ תואלקחה ףנע
 תילכלכ הניחבמ עיפשהל הז רוזא חילצה ךכ ידי לע .םיסכנ יריתע ויה םיבשותה

 .הנידמה לכ לע הבוטל

 תושק תויעבל היקבולסוכ'צ תנידמל ומרג םיטדוסה ץרא לבחמ הלא םינמרג
 םינמרגה לש םתונמאנ לע ךומסל ןיא יכ ועדי םיכ'צה .םנוטלש תונש לכ ךשמב

 הריזב השענה לכ לע ןיע חוקפל םייכ'צה תונוטלשה וצמאתה ךכ םושמ .םנוטלשל
 ךכל המרג תיטרקומיד הנידמ היקבולסוכ'צ לש התויהש אלא .הז רוזאב תיטילופה
 תויטילופה תויושחרתהל הנתינש תדחוימה בלה תמושתב תלעות לכ התיה אלש
 ענמנ אל ךכו תיטילופ תוליעפ םוש וליבגה אל םיכ'צה .ינמרגה ץראה לבחב ועריאש
 הרק םג ךכ .םיטדוסה לבחב תיצאנה הגלפמה תא דסייל םיקבולסוכ'צה םינמרגהמ
 ךרדב .ןיילנאה ימשיטנאה ררוצה היה הגיהנמש וז הגלפמ דעב עיבצה םינמרגה בורש
 יטרקומדה רטשמה תחת רותחלו שאר םירהל םיטדוסה לבחב םימשיטנאה ולחה דז
 .הינשה םלועה תמחלמ תוחקלתהל ואיבה ףוסבלש דע יכ'צה
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 הילגנא תולשממב הבר הגאדל םרג היקבולסוכ'צל הינמרג ןיב ץרפש ךוסכיסה

 תפרצ ןיב םתחנש םכסהה יפל .םיכ'צה םע הנגה םכסהב תורושק ויה רשא תפרצו
 הינטירב וליאו .התרזעו התנגהל תפרצ אצת ופקתוי םהו הרקמב היקבולסוכ'צו
 הינטירב אובת המחלמל תפרצ ררגתו הרקמב יכ תפרצ םע םכסהב התיה הרושק
 הרואכלש ךכ ,היקבולסוכ'צ םע םותח הנגה הזוח היה תוצעומה תירבל םג .התרזעל
 לש הלא תוחטבה לע ךמתסהב .םינמרגה י''ע ופקתוי םאב דחוימ דחפל םוקמ היה אל
 סויג ךורעל גארפ תלשממ הטילחה ,התרזעל ואוביש היסורו תפרצ הילגנאמ םידידיה

 ללב

 ןואכד הרשמ יללכה סויגה הארמ

 םעה יכ הביצעמה הרושבה הלבקתנ הבר הדרחבו ,תטלחומ אל יכ םא ,העתפהב
 תועיבתל ענכהל אל הטילחה תיקבולסוכ'צה הלשממה .המחלמל ןנוכתהל בייח

 ללכ לטומ היה אל השוריפש הטלחה ,םיטדוסה ץרא לבח תא הל רוסמל הינמרג
 דציכ תוארל תוכירדב וניתמה םלוכו םינמרגה ידיב רודכה היה וישכעש אלא קפסב

 .רבד לופי

 לא ומרז םידוהי אלו םידוהי םישנא .הניפו הניפ לכב הרייטצה הבוצע הנומת
 ואציש תולגע לע ולעוה םש ,םהיפתכ לע םיקשו תודווזמב םידייוצמ זוכירה תדוקנ
 ומרזש תולגע תואמב התיה הסוכמ ךלמה ךרד .תבכרה תנחת לא הפייעל תוסומע
 חיר ,םיטאפראקה לבח לכב םייחה חרוא הנתשה תחא תבב .םיבושיהו םירפכה לכמ
 .רבע לכמ ףדנ המחלמ לש

 םיכרפמ םינומיא רבכ ומייק םימלש םידודג .העונתל אבצה סנכנ רצק ןמז ךות
 םש םיקוחרה םירהה ןמ ועקבש םיחתותה ימער תא עומשל ולכי רבכ םירעב .םירהב

 הדשל תאצל ןכומו היה שומח ולוכ אבצה .דבכ יריב םתלוכי תא םינחתותה וסינ
 תיטרקומידה הנידמה לע היפלט תא הטשפ רשא תיצאנה היחה דגנ םוחלל ,ברקה

 .שאב חותפל תיאבצה הדוקפה עמשל שממ וכיח םידודגה יניצק ,תיקבולסוכ'צה

 תלשממל ררבתה טא טא .ליעוה אלל ויה תויאבצה תונכהה לכ ,םרב

 היה הארנ .ןובשחב ללכ תואב אל הינמרג דגנ המחלמל תוינכתה לכ יכ היקבולסוכ'צ

 םושמ ,היוצרה הלועפהו הרטמה תא וגישה אלו םניחל ויה סויגהו תונכהה לכ יכ

 .םעה ןוצרב יולת וניא תיכ'צה הקילבופירה לש הדיתע לכש רורב היה וישכעש

 םיבותכה םימכסהה לע ךומסל ןיא יכ ,ףוס ףוס ררבתה גארפ תלשממל
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 םהל חמצת אל תלעות םוש יכו ,תפרצו הינטירב םע הל ויהש ריינה לע םימותחהו

 יכ ,שמשכ רורב היה רבכ וישכע .תונידמ ןתוא ןיבל הניב םותחה תודידיה הזוחמ

 ררוצה םע המחלמב ךבתסהל וצר אל ,טושפ ,םה .היכ'צב הב ודגב תפרצו הינטירב

 .רצימב התויה תעב היקבולסוכ'צ לש התרזעל ואב אל ךכו יצאנה

 "ןכנימ םכסה'"ו ינמרגה םוטמיטלואה

 תיביטמיטלוא העדוה ש"'מי רלטיה ררוצה חלש 1938 רבמטפסב 27-ה םויב
 ידכ ,םיטדוסה ץרא לבח תא ול רוסמל ףקות לכב שרד הבו ,היקבולסכ'צ תלשממל
 2 העשב םויב וב םייתסהל היה רומא םוטמיטלואה .יצאנה ינמרגה ךיירה לא וחפסל
 תוצרא אישנ תאמ בתכמ יצאנה ררוצה לביק םויה ותואבש אלא ,םיירהצה ירחא
 תייעב תא רותפל ינמרגה ןדורה תאמ שקבמ אוה וב ,טלווזור ןילקנארפ תירבה
 .ךכ לשב המחלמל םלועה לכ תא רורגל אלו םולש יכרדב םיטדוסה

 יגיצנ תא השיגפל ש"מי רלטיה ררוצה ןמיז ,טלווזור םעטמ וז הינפ תובקעב
 רבדב ןתמו אשמ להנל ידכ הינמרגו הילטיא ,תפרצ ,הילגנא :תומצעמה עברא
 ןיידאלאד ,הילגנאמ ןיילרבמ'צ ןכנימב ושגפנ רבמטפסב 29-ה םויב ,ןכאו .ויתועיבת
 דוע עונמל ןורחא ץמאמבו ,הינמרגמ ש"מי רלטיהו הילטיאמ ינילוסומ ,תפרצמ

 םכסה' םשב הצמשל עודיה םכסה לע רבמטפסב 30-ה םויב ומתח תימלוע המחלמ
 .'ןכנימ

 םלועה תמחלמ תוחקלתה תא עונמל וחוכב היה אל '"ןכנימ םכסה"' םג םלוא
 םלועה בירקה ךכל הרומתכו ,תפסונ הנשל המחלמה תא קיחרה קר םכסהה ,הינשה

 לע תססובמ התיהש וז ,היקבולסוכ'צ לש הריעצה הנידמה תא ןברקל ישפוחה
 ץרא לבח לא ינמרגה אבצה סנכנ 1938 רבוטקואל 1-ה םויב .תיתימא היטרקומד
 .יצאנה ינמרגה ךיירה לא םיטדוסה ץרא לבח חפסנ וז ךרדב ,םיטדוסה
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 ינש קרפ

 תררופתמה תיקבולסוכ'צה הקילבופרה

 הקילבופרה לש רצקה םייחה רופיס םייתסה ,םימי המכ ךות ,ךכ

 ךליאו ןאכמ .הנידמה לע ללוגה תא םתס רשא "ןכנימ םכסה"' הז היה ,תיקבולסוכ'צה

 הפמה לכ תא וניש רשא תוערואמה ולהנתה דאמ רהמ ,ןכאו ,ןמז לש ןינע קר הז היה
 זאמ דבלב דחא שדוח ,1938 רבמבונל 2-ה םויב רבכ .הפוריא זכרמ לש תיטילופה

 םורד תא ריבעהל "הניו תוררובי' םורופ י''ע טלחוה ,"ןכנימ םכסה' עצובו םתחנ
 לע םג הטילחה תוררוב התוא .הירגנוה תנידמל ,יושאק ריעה תא הכותבו ,היקבולס
 התיה םהיבשוי תפשש םירוזיאה תא ןכו סורוטאפראק לבח ברעמ לכ תרבעה

 .הירגנוה ידיל תירגנוה

 תא היקבולסוכ'צ תנידמ הריבעה "הניו תוררובי לש ולא תוטלחהל םאתהב

 וכפה 1938 רבמבונב 11-ה םויב ךכו ,הירגנוה ידיל סורוטאפראק לבחב ןוטלשה
 .הירגנוה תונידממ קלחל ןהיתוביבסו שטאקנומ זאסגערעב ,ראווגנוא םירעה

 ללכ רשא םיניארקואה םינתורה ידיב רתונש היקבולסוכ'צ תנידממ רחא קלח

 ,סורוטאפראק לבח חרזמב ןכושה שוראמראמ זוחמ תאו שילעסו טסוח םירעה תא
 השדחה הימונוטואה לש המש .תבחרומ הימונוטוא גארפב תיזכרמה הלשממהמ לבק
 הארקנ ,הכ דע לבחה לש ומש ,"סור אקסטאפראק" םוקמב ,התעמו ,ףלחוה
 השדחה הימונוטואה לש השארב .היקבולסוכ'צל תפרוצמה ''אניארקוא אקסטאפראק"
 .םידוהיה יפלכ היולג האנשב סחייתה רשא ,ןישולאוו םשב ינווי-ילוטק רמוכ דמעוה

 תוצובק .םויל םוימ םישק ושענ העוסשה היקבולסוכ'צ ירוזיאב םייחה
 לבחה לכ לע םתתיח וליטה ''םיעולבו םיעורק" ונוכו הירגנוהמ וננתסהש םיטסירורט

 םג ופסונ םהילע ,תיעבטה הוולשה תא ורפה םירגנוהה םיננתסמה קר אל .ימונוטואה
 יטייבוסה רטשמה ןמ וטלמנש םיטילפ םבור , תויניארקוא הלירג ימחול לש תודיחי

 .לובגל רבעמ ''םיבדנתמ' דועו ,שדחל בשחנ ןיידעש

 אל .םהב ךמת ומצע ןוטלשהש הדבועה התיה רוזאב םתואצמה םצעמ הרומח
 טושפ אלא ,םהיפלכ ןיע תמלעה לש תוינידמ טקנ אל וליפאו ,ללכ םהב םחל אלש יד
 ידכו ,לשומכ םינושארה וידעצ תא זא השע ןישולאוו .וסוסיב יכרצל וב שמתשה
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 הבכרוה רשאו ,'םיציס" :םשב הארקנ רשא תינתור היצלימ םיקה ודמעמ תא רצבל
 ,וז היצילמ לש תמקהב הבוט הרושב התיה אל םידוהיה רובע .םיטסירורט םתואמ
 דוע לפרועמ בצמה השענ העשל העשמ ,תואבל ודרח םידוהיה יכ אלפ לכ ,אפיא ,ןיא
 .הריואה תא האלמ עדונ יתלבה ינפמ הדרחו ,רתוי

 םינותנ םיניארקואה "םיציס''ה םג ויה רוזיא ותואב םיאפוריא הברה דוע ומכ
 ,הינמרג תרזעב היצרדפ תמקה לע ומלח וללה .תיצאנה הלומעתה שבכמ תעפשהל
 קלחה תא ,וועיק הריבה ריע םע היסור לש יניארקואה קלחה תא לולכת רשא
 הריבה ריעה םע הניארקוא אקסטאפראק תאו ,בובל ריעה םע ןילופ לש יניארקואה
 וב וכמתש לע הבוט םהל ריקוי שימי רלטיהש החנהה לע הססבתה םתווקת ,טסוח
 לש הזה קלחה תא הל רוסמל זא רבכ םזי רשאכ ,הירגנוהב גהנש יפכ ,הנורחאה תעב
 .יצאנה ריצה לא התופרטצה לע הדות תואל ,סורוטאפראק

 טסוח ריעב םיחצרמה ןק

 התיה תיטילופה םתוהז רשא םיניארקוא ויה טסוח ריעה לש היבשות בור
 לע תובר םינש ךשמב השק קבאמ הלהינ וז הגלפמ .תיסורה תיטסימונוטואה הגלפמה

 וזש םושמ ,גארפ תלשממל התנפוה השירדה .לבחל הימונוטוא תלבקל התשירד
 תיניארקואה הצובקה .1918-ב התמקהל מ"ומה תא הלהינש תעב ךכ לע הבייחתה

 לש םנוטלש תפוקת לכ ךשמב התשירד לע הרתיו אלו ץחלה ןמ התפרה אל תיסורה

 .שענעבו קיראסאמ היקבולסוכ'צ יאישנ ינש

 היקבולסוכ'צ תנידמש רחאלו ''הניו תוררוב' המייתסנש רחאל ,וישכע קר
 ףוס ףוס טלחוה ,הירגנוה ידיל ורסמנ סורוטאפראקמ םיקלחו הצוצק הרתונו הרתוב

 הסנכתה גארפ תלשממ ."סורוטאפראקי'ה לבחל תלחוימה הימונוטואה תא קינעהל

 סורוטאפראקל קינעהל טלחוה רבמבונב 22-ה םוימ התבישיבו ,לבחה לרוג לע ןוידל
 רבכ היה המויק לכש תיקבולסוכ'צה הקילבופרה תרגסמב הבחר הימונוטוא תיחרזמה
 הבש ןבומכו הימונוטואה לש הריבה ריעל טסוח ריעה הכפה ךכ .דבלב ריינה לע
 .יניארקואה טנמלרפה חתפנ

 אל רבכ ,ןכימ רחאל רתוי דועו ,סורוטאפראק לבחב הימונוטואה תמקה תעב
 תרבגה רחאל .היקבולסוכ'צ תנידמ ומשש הזה יקוחה ףוגל הבר תועמשמ התיה
 םכסה'"' ועצובש רחאלו ,היתוישא תחת ורתח רשא םיצאנה לש תוינטשה תולועפה
 ינפל הקילבופרה הדמע ,הנממ םירכינ םיקלח ורקע רשא ''הניו תוררוב''ו 'ןכנימ
 .תטלחומ תורופתה
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 וחירה תיטסימונוטואה הגלפמה יגיהנמ לש םיחתופמה םייטילופה םישוחה
 היתובקעב איבהל התיה הרומא קפס אלל רשא ,תוטטומתהה '"חוחינ" תא רבכ
 םיחלוממה םיאקיטילופה .הנידמהמ רתונש המ לע תטלחומ תינמרג תוטלתשהל

 תרזוח יתלבכ םהל תיארנ התיהש תונמדזהה תאו רצונש בצמה תא לצנל וליכשה

 ןנוכל םימיה רבכשמ םהיתופיאש תא םישגהלו סורוטפראקב ןוטלשה תא תשרל

 םאה תנידמ ירחא ףחסת םהלש הירטה הימונוטואהש ששח םג .לבחב תיאמצע הנידמ
 תא השיחה ,יצאנה ףגמה תחת סרדתו הינמרג לש "תוחותפה'' היתועורז לא רשיה

 תיניארקוא הלשממ ןנוכל וטילחהו ,טסוח ריעב וסנכתה הגלפמה ישאר .הטלחהה

 ."הניארקוא-הקסטאפראקאז' לש הריבה ריעכ וזירכה טסוח ריעה לעו ,תיאמצע

 הלחה "הניארקוא הקסטאפראקאז" לש התואמצע תזרכה רחאל רצק ןמז
 אל םיניארקואה תוחוכה .םוקמ לכב רתוי תשגרומ תויהל םיניארקואה לש םתוחכונ

 רשא ,רבעשל רורט תוצובק ,'םי'ציס" םשב תונוכמה תויפונכ ןתוא אלא םצעב ויה
 םתוליעפו םנוגרא ךרד לכב רשא ,טסוח תלשממ לש תיאבצה עורזה תא וויה
 .ושבלש םידמב וליפאו תוינמרגה תויצאנה .א .סה תודיחי תא וקיח תפטושה

 םידוהי םתוא .םידוהיה םהינכש לע ןתתח תא וליפה הלא תויטסירורט תויפונכ

 .תיניארקואה היחה לש הפרטל וכפה םיבוטה םהינכש ויה םושלש-לומת קר רשא

 ,הליחת םיכ'צה םהיביואב םתמחלמ לכ ,יניצר חכ םי'ציסה ויה אל תיאבצ הניחבמ
 תורזוחה םהיתודרטה דבלמ .דבלב הלירג תמחלמ התיה רתוי רחואמ םירגנוההו

 ורהימ רשא ירגנוהה וא יכ'צה אבצה תא עיתרהל ידכ םחוכב היה אל תונשנו
 דקומל וכפה רשא םידוהיה ויה םהמ לבס תמאבש ימ םלוא .ישוק לכ אלל םקיתשהל

 תיבב ,דחפו המיא התעמ וספת םידוהיה לש טקשהו הולשה םוקמ תא .םהלש הלועפ

 .ץוחבו

 תא םינמרגה םיררוצה ומקר איהה תעב רבכ יכ שיגדהל םוקמה ילוא ןאכ

 תאז תוחיכומה תודבועה ןמ תחא .סורוטאפראק ידוהי יפלכ םהלש עשפה תומיזמ

 התיה רתוי רחואמ בלשב .טסוח הריבה ריעב תינמרגה תורירגשה תחיתפ איה

 םינכוס םשמ וליעפה וללה .הינמרג דצמ תוינרתח תולועפ לש סיסבל תורירגשה

 תאזו ,יכ'צה רטשמה תא רערעל התיה םחולש תרטמש םיניארקואו םינתור םיצאנ

 ןטש יחילש םתוא .תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לש יפוסה הקוריפל איבהל ידכ
 רפהל -- רורב היה דעיה ,ש"'מי יצאנה יסראה קדיחה תא וציפהו רוזיאה לכב ורזפתה

 .רוזיאב םידוהיה לש םתוולש תא



 גל םדק יררה רפש

 םידוהיה דגנ לשממה תמיזמ

 הקיפסה רבכ םידיגו רוע הניארקואב תיצאנה הלשממה המרק םרטב דוע

 .םידוהיב חצר יעפומ המכ ךורעל התוסח תחת ולעפש םי'ציסה תויפונכ תועצמאב

 יניצר והשמל הנכהב םג אלא ומצע חצרב קר הדקמתה אל תיתלשממה תוליעפה

 ילעב םידוהי לש תוטרופמ תומישר םייאשח םינכוס וניכה ןמזה ךשמב .רתוי

 אובב ולכויש תנמ לע ,םירישע קסע ילעבו םירחוס ירחא ושפיח ,שוכרו םיעצמא

 לש המויק תיתשת תא סורהלו םידוהיה תא דודשל ,םממז תא עצבל םויה
 .רוזיאב תידוהיה היסולכואה

 דגנ הנטש לש עסמ םבל ןודזב םיעורפה םיניארקואה ומידקה תולפנתהה לא
 םי'ציסה וקסע םיעשפנה םהישעמ תא ריתסהל ןויסנ לכ אללו ילג שירב .םידוהיה

 ,גרוהל האצוהל םמעטמ םידמעומה םידימא םידוהי לש ''תורוחש תומישר" תנכהב
 םוי םוי .םידוהיה לכ תא וטחשי ובש םויה ברק הנהש תונווכמ תועומש תחרפהבו
 תיניצ האירק התיה הלא םיזורכב .םידוהיה דגנ התסה יזורכ טסוח ריעה האלמ
 דושה תדובע תא םיערופה לע לקהל ידכ םיחותפ םירעשה תא ריאשהל םידוהיל
 .הזיבהו

 האנש וביל ,ךולמי יכ דבע" תניחבב ויהש ,םישדחה םיניארקואה םיטילשה
 םה וליאכ רקשו אוש תולילעב םידוהיה תא םישאהל ולחה וללה .םידוהיה דגנ הארונ
 ינכוש דחוימב ,ןבומכ ,ועפשוה וזה תפחוסה הלומעתה ןמ .םהיתורצ לכל ומרגש הלא

 תזיבמ רשעתהל וויק רשא ,תיביטימרפ היסולכואו םיינע םירכיא ,תורעיהו םירהה
 םייחה תמרב םילחוימה םירופישה ועיגה ףוס ףוס הנה יכ םהל היה המדנ .םידוהיה
 .לבחב יאמצעה םנוטלש תמקה םע

 םירומהו םידיקפה ולחה םידוהיב יוסישב םיקוסע םיניארקואה ויהש דועבו
 השענ רבדה .םתדלומ ץראב םתיבל בושל תנמ לע םהיתורשמ תא תונפל םיכ'צה

 תוכחל אלש ופידעה םה ,ירזכאה יניארקואה ןומההמ םהל יופצה לרוגל ששח ךותמ

 .ןורחאה םויל

 םירופיסמ .ללכ תואיצמה ןמ תוקוחר ויה אל םיכ'צה םידיקפה לש תורעשהה
 םתוא יפלכ תדחוימ תוירזכא וגהנ "םי'ציס"ה יכ ררבתמ רתוי רחואמ ועדונש
 ואציו םהירוגמ םוקמ תא ובזעש ירחא .תויטסידס תוינכת ונכוה םרובע ףא .םידיקפ
 םהיתוחפשמ םע ,םעסנב ,ךרדבו ,םיכרדה ידצב םהל םיברואו םיכחמ ויה ,ךרדל
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 תא םירצוע ,םהילע םילפנתמ וללה ויה ,תבכרה תנחת לא םהילטלטמ תיראשו

 םפסכ לכ תא םהמ םיחקול ,םדלוויה םויבכ םימוריע םתוא םיטישפמ ,תולגעה
 התוא תא םיכ'צה וחכש אל בר ןמז .הנתמב םהל ונתנ םהייח תא קרו םשוכרו

 םהל עריא רשא תא םהינינו םהידכנל הבר תורירמב ורפיס תובר םינש ,תוללעתה

 .םי'ציסב

 םי'ציסב םיכ'צה קבאמ

 יכ ושחו ,םפאל תחתמ השענב םייכ'צה תונוטלשה וניחבה ,בר רוחיאב ,טא ,טא

 ושידגה וללה יכ הנקסמה לא העיגה הלשממה .ינתור-יניארקוא דרמ םדגנ ןגראתמ

 ,החקרמל תכפוה התיה הלוכ הנידמהש ינפל עגר ,ןורחאה עגרב שממו ,האסה תא
 תכייש סרוטאפראק יכ םהל חיכוהל תנמ לע תצקמב םידרמתמה תא ןסרל טלחוה
 םה ןיידע יכו ,לבחל ןודאה איה ןיידעו תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לא םייתניב

 .תורקפה לכ השרת אלו בצמב םיטלוש

 ןיב טסוח ריעב וחקלתה םיזע תוברק .שממ המחלמ ידכ דע ועיגה םירבדה
 .ילרוג לבא רצק ברק להנתה .םיניארקואה תויפונכ ןיבל םייכ'צה אבצה ידודג
 לכ תא שוטנלו םקשנ תא חינהל םיכ'צהמ ועבת םה .זרפומ ימצע ןוחטב היה םי'ציסל

 םיכ'צה םלוא .ןוזמהו תשומחתה קשנה ינסחמו םישומחה אבצה תונחמ לע לבחה
 חטשה תא תונפל וברס יכ'צה אבצה יניצק .םתשירדל תונעהל אלש ךכ לע ודמע

 .ריחמ לכב הגיסנ עונמל ויה םינוכנו

 רזפתהל ולחה םיניארקואה םימחולהו ,םילקה ויחתות תא ליעפה יכ'צה אבצה
 םיבורק לצא םש ורתתסהו םירהה לא וחרב םירחא םיבר וגרהנ םהמ תואמ ,חור לכל

 ןמ המכ םג .םיניארקוא םימחול לש תועורש תופוג ואלמ םיכרדה .םידידיו
 תא ףאו ,תויריב גרוהל ואצוהו וספתנ םיניארקואה םיערופה ישארו םיגיהנמה

 .תודשהו תולעתה לא וכילשה םהיתופוג

 תוי'ציסה תויפונכה עגנ תא לילכ רעבל וקיפסה אל םייכ'צה ןוחטבה תונוטלש

 םלוא .הז רוזיאמ םתגיסנ תובקעב סורוטאפראק תא בוזעל םמצעב וצלאנש דע

 שפיח ירגנוהה אבצה .הכאלמה תא ומילשה רבכ לבחל םהיתחת וסנכנש םירגנוהה

 .םחר אלל ודמשהו וספתנ תויפונכה ידירשמ םיבר .תורייעהו םירפכה לכב םהירחא

 םידוהיב וריצפה וללה .ירגנוהה אבצב םידוהי םילייח ןיידע ותרש איהה תעב



 םדק יררה רפש ול

 ורסמי קר יכ ושקיבו ,םידרומה ירחא םהישופיחב ירגנוהה אבצל ועייסי יכ םיימוקמה
 ובריס םידוהיה םלוא ."םי'ציסה' םע הלועפ ףתיש ימ ולגיו םהיתבותכ תא םהל
 .םייחב וללה םיעשרה ןמ םיבר ורתונ ךכו ,םהל עריש ששחמ תולגל

 הירגנוה תלשממ ידיב ועייסו םיצאנה םע הלועפ וללה ופתיש רתוי רחואמ

 וטלשנ דוע לכ םלוא ,םידוהיה דגנ תוריזגה רתי תאו שוריגה תולועפ תא עצבל

 תינמז החוורל רבדה איבה ,םירגנוהה ידי לע ןכימ רחאלו םיכ'צה ידי לע םי'ציסה

 .םידוהיל



 ול םדק יררה רפש

 ישילש קרפ

 סרודה יצאנה ףגמה

 םיסגלקהו םינמרגה ידיב היקבולסוכ'צ הלפנ 1939 סראמ שדוחל 15-ה םויב
 ובשחנ םהיבשות רשא היברומו הימהוב ירוזא .גארפ הריבה ריע לע וטלתשה םיצאנה
 תא .ןירשימב םיצאנה וטלש ובש ''טארוטקטורפ"יל םויב וב וכפה םיכ'צ םיחרזאל
 .ןילרבב ובשי ויחלוש רשא ינמרג ביצנ להינ הנידמב שדחה לשממה

 הזירכה רשאכ ,סראמל 15 ותואב שחרתה ,הבר תובישח לעב ,ףסונ ערואמ

 הז דמעמב .תוננערה תויאמצעה תונידמה לא הפרטצה ךכבו התואמצע לע היקבולס

 םג ךכ ,תורחא תנידמ ומכ .השדחה הנידמה לש הריבה ריע היהת גרובשרפ יכ עבקנ

 תוימשיטנאה ירחא תופחסה י''ע םאו םיצאנה ינפמ ששח ךותמ םא ,הריעצה היקבולס

 .תיצאנה תצלפמה לש הנוצר השועו התרורגל הכפה ,האוגה

 ."עידראווג הקנילה' תימישטנאה הגלפמה הספת היקבולסב ןוטלשה תא
 ינש םע דחיו ,הלשממה שאר השענ רשא ,ש"'מי אסיט ףסוי רמוכה דמע השארב
 רתויב בושחה דעצה .היקבולסב ירוטטקיד רטשמ ןנוכ םירחא םיימישטנא םיגיהנמ
 תמיתח היה ,םיצאנה םע תודידיה יסחי תרגסמב ,גרובשרפב הלשממה יי''ע השענש
 .התרזעל ינמרגה אבצה אובי היקבולס ףקתות םא ויפל רשא ,הינמרג םע הנגה הזוח
 דידי"ל הווחמ ךכב היה היקבולס לש םיסרטניאה תחטבה הז דעצב היהשמ רתוי
 ."רוסמה

 ידיב ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי תא טעמל ,היקבולסוכ'צ תודהי הלפנ ךכ
 -יצאנה ןטשה לש ויקיזאב ויה םידוכל הימהובו היברומ ידוהי .ינמרגה ררוצה רצה
 רטשמה לש םירוראה םידזה ידיב ויה םינותנ היקבולס ידוהי וליאו ,שיימי ןמכייא
 .תיצאנה הלגעה לא םתרנ רומאכ רשא שדחה

 תעל ,ואצמנ רשא ,סורוטאפראק ידוהי לש םהייחל הפקשנ תידיימ תוחפ הנכס
 ויח םישדח יצחו השולש ךשמב .י'ציס-יניארקואה ןוטלש אל -- ןוטלש תחת ,התע
 .הטיחשה ימויאו "תורוחשה תומישרה'" לש טויסה תחת סורוטאפראקב םידוהיה

 רחאל .דואמ השק הכמ וז התיה הניארקוא לש הז רוזיאב םידוהיה רובע
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 םדק ירר ה רפש חל



 טל םדק יררה רפש

 םע תודידיו הוולש ייח ,םייטרקומד םייח תויחל ולגרוה הנש םירשעכ ךשמבש

 רבעמה היה ,םידוהי אלה םיחרזאה דצל אלמ תויוכז ןויושל ולגרוהש ירחא ,םהינכש
 ארגיא'מ הרדגהה ןושלכ שממ .דחוימב השק םיימוי םוי הלפשהו יוכיד לש םייחל
 ."אתקימע אריבל אמר

 עשרה ןוטלשש םייניע ןויליכב םידוהיה ופיצ הרומאה הפוקתה לכ ךשמב
 הנתנ הירגנוה תלשממ יכ תחמשמה העידיה הננתסה רשא דע .וציקל אובי יניארקואה
 .שוראמראמו סורוטאפראקמ םירתונה םיקלחה תא שובכלו םדקתהל האבצל הדוקפ
 םושנל םידוהיה רבכ ולכי התעו ,הלקה ישגרב םירגנוהה םישבוכה תא ולביק ךכ

 .החוורל טעמ

 הלדח ,םיטאפראקה לבח לכ שוביכ תא םילשה רשא ,ירגנוהה שוביכה םויס םע
 .םלועה תפמ לעמ הקחמנו םייקתהל היקבולסוכ'צ תנידמ

 .סורוטאפראקב םירתונה םיחטשה לכ תא שובכל הירגנוה הלחה םוי ותואב
 לכ אללו טקשב ושענ תורמשמה יפוליחו ,תונחמה לכ תא ובזע היכ'צ תואבצ

 תודגנתה האב םי'ציס תויפונכ ורתתסה ןיידע םהבש םידדוב תומוקממ קר .תוערפה
 יניק לכ תא לילכ רעיב רצק ןמז ךותו אבצה רבגתה הז לושכמ לע םג םלוא ,יהשלכ
 .םידרומהו םילבחמה

 לש התשירדש ןימאה אל דחא ףא .לודגה ןוחצנה תא ןומהה גגח הירגנוהב
 אבצה ידיב הלע הנהו .תצקמב ולו הנעת םיבר הכ םיחטש הדיל לבקל הירגנוה
 .היקבולסוכ'צמ העבתש םירוזיאה לכ לע הלשממה ןוטלש תא ריזחהל ירגנוהה

 תחת ןיידע ויהש םירוזיא ,הינאווליסנארטו שוראמראמ לש ינשה הקלח דבלמ
 ברע הטלש םהבש תומוקמה לכב טולשל הירגנוה הרזח ,הינמור לש הנוטלש
 .הנושארה םלועה תמחלמ

 טסוגואל 30-ה םויב "'הינשה הניו תוררובי' לש המויס םע ,ןכימ רחאל רצק ןמז
 פ"'ע ,הירגנוהל רסמנו הינמורמ הינאווליסנארט לש ינופצה הקלח קתונ ,0

 ,הדיל רבעוה הירגנוה ידיל הינאווליסנארט ןופצ תרבעה םע .תוררובה תוטלחה
 .הינאווליסנארט לש רתויב ינופצה זוחמה אוהש ,שוראמראמ זוחמ םג ,ןבומכ
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 אמ םדק יררה רפש

 תומימת לש תויפיצ

 התע הז ורבעש םיחטשב ויחש םידוהיה לש םמלוע ללחב הרסינ תע התואב

 הטי םאה .םהיפלכ שדחה ןוטלשה סחייתי דציכ ,הלאשה ,הירגנוה לש התטילשל

 תאז היהת אמש וא ,ללכל םיבוט םימי םייופצ םאהו ,םהיפלכ דסח שדחה רטשמה

 לכ ץיקהב ומלח תומימתבו ,םישנא וכלה תאז הווקת ךותמ ?יוכיד לש הפוקת דוע
 תויוכז ןויושו טקש לש רתוי םיבוטו רתוי םיפי םימי לע םיקותמ תומולח ינימ

 םג יכ וכירעה וללה תוזוחמה ידוהי .תישונא תירטנמלא הדימב תוחפה לכל ,םידוהיל

 םלוכ ,תוולשו תועוגר םינש םהל ונוכנ יכו ,שדח ןדיע התע הז חתפנ ילכלכה םוחתב

 .רתוי בוט היהיו רפתשי בצמהש ונימאה

 הלא םיעגרב ולעה ,תירגנוה-ורטסואה הכלממה תפוקתב ויחש םתוא ,רודה ינקז

 םימי"'ה רופיס תא ,איהה הפוקתה ןמ םנורכז תא הננעיר רשא ,היגלאטסונ לש

 ןה ,ףזוי ץנארפ ךלמה-םימיה םתוא לש לשומה תא חוכשל רשפא ךיא יכו ."'םיבוטה

 ומכ ימצע ןוחטב לש השגרה ןמ םידוהיל התיה הב הפוקת םוש זאמ הרוכז אל

 םייוגהו םידוהיה ויח ובש םימי םתואל בושל המכ רוביצה היה וישכע .םהה םימיב

 .הבוט תונכשב הלא דצל הלא הוולשו םולשב םיפתושמ םייח

 לוע ,תוכלמה דובעש תא לובסל היה רשפא ירגנוה-ורטסואה ךלמה תפוקתב
 אל םימי םתואב .םידוהיה לש םמכש לע וקיעה ךכ לכ אל ןמזה תודרטו הסנרפה
 .ןמזה םדוק הבישה הקרזנ אל םגו תורוחש ואר אל ,הרוחש הרמבו ןואכדב וכלהתה
 ףזוי ץנרפ רסיקה גהנ הבש תוניתמה לעו ינלבוסה סחיה לע רפסל םישישקה ועדי
 .דסח לש תוכלמ :רמול היה רשפאו ורמא - תמאב תאזכ תוכלמ לע .םידוהיה יפלכ

 םידוהיה ייח תלקהל תירקיע תמרוגכ תוארל רשפא התואש תוביסה ןמ תחא
 רוחבל אבצה דיפקה הבש ךרדה איה ,תירגנוה-ורטסואה תורסיקה לש הפוקת התואב
 אבצה רחב ךכ תוכוסה גחל גורתא םירחובש ומכ .אבצב תרשל וארקנש םירוחבה תא

 ,תיאופרה הדעווה יניעב לוספל היה בשחנ טועפ שוחימ לכו ןטק םומ לכ .םילייח
 וא הפירשה קבא חיר תא לובסל לוכי וניא יכ ןעט רשא בבלה ךרו אריה שיא וליפא
 לייחש אוה אלפ אל .אבצהמ רורחש לביק ,המחלמה תועורתו םיסוסה תטעש לוק תא

 לייח שוגפל הרידנ העפות וז התיה עודמ ןבומו ,םהה םימיב חיכש היה אל ידוהי
 שי םעט הזיא ללכ גשומ היה אל םירוחבה בורל .שוראמראמו סורוטאפראקמ ידוהי

 .אבצה לש ףרטה חבטמב לשבתמה לכאמל ול



 םדק יררה רפש במ

 גשגשמ ילכלכ בצמ

 תויורשפאה ,ילכלכ והובו והות הב ררש סורוטאפראקל םירגנוהה תסינכ םדוק

 ויה תובר תוביס .ער יכב היה םיבשותה לש ילכלכה םבצמו דואמ תולד ויה הסנרפל

 הז רחא הזב ואבש תויטילופה תויושחרתהה ויה םהיניבש תוירקיעה םלוא ,ךכל

 תפוקת ,אבצל יללכה סויגה ,יכ'צה ןוטלשה וציקל ברקתהו ךלהש לככ ,תוריהמב
 לש התווהתה תא רשפיאש רבד ,םייניש אלל רוזיאב לשממה תא הריתוהש םייניבה

 .הניארקואב תי'ציסה תרתחמה

 ,ולרטונ םתסנרפ תורוקמו םתדובעש ,םידוהיה תא ץליא רומחה ילכלכה בצמה
 ,תובר םינש ךשמב וכסחנ םימעפל רשא ,םהיתונוכסחו םפסכ תיראש תא איצוהל
 יכ אלפ לכ ןיא .שוכר רוכמל וצלאנ טושפש הלאכ ויה .םתיב ינב תלכלכלו םתייחמל
 תא לכלכל ולעפי תונוטלשה יכ וויק םלוכ ,תכל יקיחרמ םייונישל וכיח לכה

 ךרד לכב םאו תשורח יתב תחיתפ י''ע הז היהי םא ,םינוש םיעצמאב םיבשותה
 .היהיש רקיעה ,תירשפא

 לידגהל התפיאש תא השעמל הכלה עצבל תשגל הירגנוה הטילחה תע התואב
 - הרורב התיה הירגנוה לש התמגמ .לודג הדימ הנקב תיאבצה התיישעת תא חתפלו
 הקוקז הירגנוה התיה ולא קנע-ילעפמ תא םיקהל ידכ .ינמרג-יצאנה ריצה לא תומתרה
 לש דעה תורעי ורחבנ ךכל הרטמכ .םיגוסה לכמ םלג רמוח לש המוצע תומכל
 הלועמ ביטב םישורדה םירמחה תא םברקב וליכה רשא שוראמראמו סורוטאפראק
 .הנושארה הגרדמה ןמ

 אלל חותיפו ןינב תפונת רוזאה לכ אלמתנ םינושארה ץיקה ישדוחב םנמאו

 הירגנוה תלשממ לש םיריכב םידיקפו םירחוס ,םירחא םיחמומו םיסדנהמ .םידקת
 וצצמו םומיסכמל דע תורעיה תא ולצינ םיפתושמ תוחוכבו ,דעוימה רוזיאה לא ועיגה
 תא וביחרה ,םישדח םישיבכ וללסו העונת יריצ וחתפ ,םכותב ונמטש בוט לכמ םשמ
 תובר הנהכו הנהכ דועו םיקיתעה תא וקזיחו םישדח םירשג ונב ,םינשיה םישיבכה
 .תילכלכ תוליעפ לש איש תשגרה הנידמל ואיבה רשא

 לישכה ירוסינ ירוחרחו םינזרג תומלה .ותמדרתמ זוחמה לכ ץיקה הליל ןיב

 תואמ לע םיערתשמה דע תורעי ףקומה עניוואכרעוהה רוזיא לכ .רעי לכמ ועמשנ
 ובש םוקמ לכב ומכו .םירגנוהה לש םירידאה לעפמל וקלח תא םרת םירטמוליק

 .םינושארה םה םידוהיה ,ןבומכ ,ןאכ םג השעמ ןורשכו הניב ,ףועמו המזי םישורד



 גמ םדק יררה רפש

 ויה םה .םוחת לכב םיליבומל ושענו םינושה םילעפמה לא ומתרנ סורוטאפראק ידוהי
 הרוחסה תלבוהב ,המצע הכאלמב וקסעש הלא םג ויה םהו תורעי תתירכל םינלבקה
 .תעה לכ החתפתהו הבר התיה הדובעה .ץעה רחסמבו

 הפי ולגתסהו הירגנוה לש הלכלכה ייחב בטיה ורעתה סורוטאפראק ידוהי
 בחרתה ,רעיה ףנע דבלמ ,םירחאה םיפנעב םג .םינמזה תרומתו םיתיעה תפילחל
 .דובכב הסנרפ לש דמעמל ועיגה םיברו ,רצק ןמז ךות ורשעתה םיטעמ אל .רחסמה

 ,אוה ועוצקמב דחא לכ ,עפש לש הפוקת וז םייניב תפוקת התיה םיבושיה ינב בורל
 .ולמעב הבר הכרב האר ודי חלשמבו

 ראותה תא תתל היה יואר דחאו דחא לכל ,ולצעתה אלו וקנפתה אל םידוהיה
 ינימ לכ ואבייו טשפאדובמ תומריפ םע םירשק ורשק םיבר םירחוס ."רכשנו זירז"

 ,תילאטוט טעמכ תונקיר לש בצממ תחא תבב .םינווגמו םינוש םיגוסמ תורוחס

 הירגנוה תונוטלש יפלכ הריואה םג .דחא לכ לש וסיכב היוצמ תויהל הטורפה הכפה

 םישבוכה יכ בושחל וליחתהש הלאכ ויהש טעמכו ,ירמגל טעמכ העוגר התיה

 .דסח לש תוכלמל יוארכו האיכ םיגהנתמ תמאב םישדחה

 התבוטל לבחה תא תלצנמ הירגנוה

 אל םיפודרה םידוהיה לש םשפנל עוגרמ הנתנ רשא תילכלכה החוורה תפוקת
 אל .הירגנוה לש תויתימאה היתונווכ ןה המ לכל ררבתה הרהמ דע ,בר ןמז הכרא
 יכ ,לשממה ץפח םירחאה לש םתבוטב אלו םיניארקואה-םינתורה םיבשותה תבוטב
 ךא ויה םידעוימ םלוכ לכש םירצ םיסרטניאו תורתסנ תוינודז תונווכ ויה םירגנוהל

 .םנוטלש תבוטלו םתבוטל קרו

 האב םיטאפראקה ץרא לבחב תולגל הלשממה הלחהש תילכלכה תוליעפה
 הינשה תימלועה המחלמה לע טשפאדובב לשממה יגוחל ויהש תועידי תובקעב

 טרפבו ,המחלמ ברע םישועש ןושארה רבדהש ןבומכ .עגר לכב ץורפל תדמועה

 תריגאו שומיח אוה ,התירחא תא תעדל רשפא יאש תימלוע המחלמב רבודמ רשאכ
 איבהל רחמה לולע המ תעדל רשפא יכו .םינסחמ רתויש המכב םיכרצמ לש יאלמ
 תעב לכותו הז רוזיאב ןוטלשב הלשממה ראשת רחמ םגש חיטבמ ימ ללכבו ,ומע
 אלא ,אופיא ,הרירב ןיא ,ןכ םא ?לבחה לש םיבאשמה לאיצנטופ תא לצנל הקוצמ
 ןבומכ .רשפאה רדגבש המ לכ איצוהלו בולחלו בואשל רשפאש המ לכ לוטיל

 היה ידו ,שדחה לשממה תא דחוימב וניינע אל לבחב םיבשותה לש םיסרטניאהש



 םדק יררה רפש דמ

 תלצנמ דציכ שוחב תוארל ולכי רבכ וישכע .הדיצה וחדנ םהש םיבשותל שגרומ

 .דבלב תירגנוהה הנידמה תא רישעהל ידכ הלשממה םתוא

 תא םילעופה וליכש ירחאו ,ומייתסנ םיכרדה רוציבו קוזיח תולועפש ירחא

 תומריפה לש חכ-יאב ועיגה ,תורהנה לעמ םירשגה תיינבו םישיבכה תלילס תכאלמ

 םשמ םתרבעהו דעה תורעי יצע תתירכ לש קנע עצבמב וחתפו טשפאדובב תולודגה

 .לבת תוצרא לכל הירגנוהמו ,הירגנוהל

 םיצע תלבוהב וללה ולחה הרהמ דעו קנע תויאשמ תואמ ואיבה תורישע תורבח

 תנחת לא םירחאה תורעיה ןמו "עניוואכרעוו'ה רוזיא לש תורעיה ןמ םישרקו

 םינסחמה ןווכל ועסנ רשא אשמ תונורק לע ץעה תרצות תא וסימעה םש ,תבכרה
 .הירגנוהב תשורחה יתבו

 ןמ םיצע תלבוהב וקסע ,םידוהי אל םקלחו םידוהי םקלח תולגע ילעב תואמ

 ץיקב הלילו םמוי םינולגעה ולמע ךכ .תוימוקמה תורסנמה לא םיקומעה תורעיה
 יגוס לכל רמוחה דבוע םש ,בורקה הישעתה רוזיאל םיצעה תא ואיבה ,ףרוחבו
 ץעה ילוב לכ תא ורשק רשא ,םירכנה ןמ ויה הלא םלוא ,םישנא ויה .קוושל תרצותה

 י'סייטה'ו י'אקיר'ה תורהנ לע וטש םהמע ,תודוספר םהמ ושעו םידבכהו םיכוראה
 הירגנוה יקמעמל קחרה קחרה םהילע ועיגהו

 תרצותה תא .רוטיקה אולמב ודבעו ולעפ ץע תודובעל תשורחה יתבו תורסנמה

 שממ הדובעה .הירגנוהב ץעל רחסמה יתב לא וחלשנ םשמו ,תויאשמ לע וסימעה

 תוזיזפ ןימב להנתה לכה ,דחא עגרל ףא וטקש אל םישיבכה .םידיל תחתמ הרעב

 בוזעל וצלאי םינש רפסמ דועב יכ םישיגרמ םישדחה םישבוכה יכ היה המדנ ,הלהבו
 .תותימצל םש דוע בושל ילבמ םיטאפראקה לבח תא

 האושה ברע רהוז תפוקת

 ,םרחסמ יחטש תא וביחרהו ולידגה שוראמראמו סורוטאפראקמ םירחוסה
 ורחס ראשה ןיב .טשפאדובב תולודג תוילכלכ תורבחו רחסמ יתב םע ורשקתה
 שוח טעמ ול היה קרש ימ לכ .דועו תואובת ,םיפירח תואקשמ ,ןוזמ ,ליטסקט ורכמו

 טשפאדובל תובכרה .רתויב רצק ןמז ךות רשעתה ,תצק ולצנל ליכשהו ירחסמ

 ,דחי עוסנל וגהנ וללה םידוהיה םירחוסה .םיריעצ םיכרבאב םהה םימיב ויה םיאלמ
 תוודח ,רוציקב ,דחי םייחל ותש ,רוביצב הלפתל םלוכ וסנכתה הליפתה תע עיגהבו



 המ םדק יררה רפש

 םיעסונה ויה ןאכ םג ךכו ,וב אנקתמ יוגה חמש ידוהיה רשאכ ליגרכו .תידוהי םייח

 .דחי םג השובכ האנשבו תולעפתהב םידוהיב םיטיבמ םירגנוהה

 םיבעה תרדקל בל ומש אל ללכ םהלש רחסמה ינינעב םידורטה םידוהיה
 םיזפחנ ,הכאלמה יתבו םהיתויונחב םיקוסע םתויהב .םשארל לעמ ךישחהל תדמועה

 טק עגר דומעל יאנפ םהל רתונ אל ,םוקמל םוקממ תורוחס תרבעהבו הדשב הדובעל
 דמועה תא וליג רשא םינותיע ,תאז דבלמ .םביבס רצונש בצמל תעדה תא תתלו

 ,םירפכבו םיבושיב ללכ וצופנ אל ,םתוולשמ םאיצוהל ויה םילגוסמו שחרתהל
 ךכו .הזכ רישכמ ול היהש דחא ףא היה אל טושפש ינפמ וניזאה אל וידרה תושדחל
 תוינונס תניחבב ויה רשא תועפות ינימ לכל םישמ ילב םיוולש םידוהיה וראשנ

 .דיתעב תולודגו תוארונ תויושחרתהל תונושאר

 ,םיבעב טא טא סורוטאפראק לש הימש םירדקתמ דציכ שיגרה אל דחא ףא

 תואמ המכ דוע חיוורהל ,ולש העשה ייחל גואדל בצמה תא דחא לכ לצינ םייתניבו

 דיקפת ןיידע קחישש רטשמה לע ןינע יוליג וא בל תמיש לכ אלל ,תועבטמ-עגנעפ

 .לארשי דהוא לש

 תוריזגו םיקוח המכ רשאל תירגנוהה הלשממה הקיפסה רבכ תע התואב
 טלב הליחת .סורוטאפראק ידוהיב עוגפל ולחה הנושארבו שארב רשא ,תוימשיטנא

 העודי התיהש ,ונלש םיחטשב תידוהיה היסולכואה לא תונוטלשה לש ןיועה םסחי
 הז סחי טשפתה רתוי םירחואמ םיבלשב םלוא ,תודיסחו הרות ייחל הקומעה התקיזב

 .םירחאו םינוש םידברמ םידוהיל םג

 תמשאב סורוטאפראק ידוהימ המכ ורצענ שוביכה ירחא םינושארה םימיב רבכ
 הקילבופרה תנגה ןעמל תומורת ןתמב ודשחנו יקבולסוכ'צה רטשמב הכימת
 תא חיכוהלו ןנוגתהל הסינ ידוהיה רוביצהו ,ךכ לע ושנענ םידוהי םתוא .תיטרקומדה
 .הקילבופרה תונש םירשע ךשמב ירגנוהה ןיינעל ותונמאנ

 תודות םקלחב לפנש ללשה לע ינמרגה ךיירל הדות יריסא ויה םירגנוהה
 םיסגלקה םע םתוהדזה ישגר תא חיכוהל םירגנוהה ולדתשה וישכע .םינמרגל

 םישעמ עוציב י'ע ,יתימאה םפוצרפ יוליג ךות תאז תושעל וססיה אל םה .םיינמרגה
 ןיא יכ ש"מי רלטיה ררוצל תוארהל םירגנוהה וצר סורוטאפראק לבחב םיילאטורב
 הכאלמה תא עצבל דציכ בטיה םיעדוי םה יכו ,וידימלתב שייבתהל המ ול

 .תילאטורבה



 םדק יררה רפש ומ

 .שוראמראמ לע םג ךכ הומכו סורוטאפראק לש הימש לע וביעה םירוחש םיננע

 ןיבהלו ךירעהל ועדי אל ,םיחקפ םישנאל ובשחנ רשא ,םש םידוהיה יכ היה ביאכמ
 דציכ הלובחתו הצע סכטלו בושחל םתעדב הלע אל םג ,םינותנ םה וב בצמה תא

 .סורהלו בירחהל ,סומרל ,ףורטל תברואה תיצאנה היחה ינרפצמ םרוע תא ליצהל



 זמ םדק יררה רפש

 יעיבר קרפ

 םיירגנוהה עשרה תוקוח

 לש האבצ עיגה ,(13 .3 1938-ב) ךיירל הירטסוא לש החופיס רחאל רצק ןמז
 הריואו שדח יטילופ םילקא ררתשה ולוכ רוזאב .הירגנוה ירעשל דע תיצאנה הינמרג

 לש וידסח רחא הטוהל התיה רשא ,הירגנוה תלשממ .ללחב הגופס התיה חתמ לש

 'ותורגב' תאו ,הפוריאב ,"שדחה רדס"'ל התדהא תא ןיגפהל הרהימ ,רלטיה ררוצה
 .םידוהיה לש םהיתויוכז תלבגהב יוטיב ידיל האבש תיגולואידיאה

 ,"ןושארה ידוהיה קוחה'' ירגנוהה טנמלרפה ןחלש לע חנוה ,1938 לירפאב ,ךכו
 הלכלכה יחטשב םיריבכ םיגשיהו תוחתפתה לש ,ראופמו בושח קרפ םתח רשא קוח
 טנמלרפה תאילמב העבצהל שגוה ,עצוהש קוחה .הירגנוה תודהי תודלותב ,תוברתהו
 לבקתה ,רדוסמ ןפואב םיקוחה תלבק ךילהת תא רבעש רחאל ,ןכאו ,טשפאדובב

 .הירגנוה לש םיקוחה רפסב ןינמה ןמ קוחכ ,הנש התוא יאמב ,ןכימ רחאל שדוחכ

 תועוצקמה ילעב םידוהיה ויה ,שדחה קוחה תקיקחמ האצותכ ועגפנש םינושארה
 יא ,ףקותל סנכנ הז הילפה קוחש רחאל .רחסמו הישעת ילעפמב םידיקפו םיישפוחה
 רשא םידוהי םתוא לש יתרבחה םדמעמב דחוימבו העיגפה תא עונמל היה רשפא
 ןיבו םניב התיהש םיידדהה םיסחיה תכרעמב עגפו םימי םתואב דואמ רערעתה
 .תירצונה היסולכואב תובחר תובכש

 לא חוכה ןמ תאצל ,םינושה ויפיעס לע ,ןושארה קוחה חילצה םרטב דוע םלוא
 םירחבנה תיב ינפל איבהל ,ידערמיא אליב - הלשממה שאר זרדזה רבכ ,לעופה

 יאמ שדוחל 3-ב רבכו .ומדוקמ רתוי דוע רומח היהש קוח ,שדח ימשיטנא-קוח תעצה

 םישודיח המכו המכ ויה שדחה קוחב .ופקותל ינשה "ידוהיה קוחה'" סנכנ 9

 ייחב ףתתשהל םידוהיל תורשפא ןתמ תתחפה :ויה םהבש םישקה .םידיבכמ

 יאבצה תורשהמ םידוהיה תאצוה ,דבלב םיזוחא השש לש רועישל תוברתהו הלכלכה

 .הייפכ ידבוע ידודגב ,תאז תחת ,םתקסעהו

 וא ,וירוהש ימ לכ ויפל רשא ,שדח ינעזג שוריפ ןתינ ''ידוהי והימ' גשומל םג
 הילפהה יקוח לכו ,ידוהיל בשחנ ,םידוהי ויה וירוה ירוהמ םיינש וא ,םהמ דחא
 .ללכה ןמ אצוי אלל וילע םילח םידוהיה



 םדק יררה רפש חמ

 אליב- הלשממה שאר ידי לע "ינשה ידוהיה קוח''ה לש ותגהנה םע דבב דב

 ,"טסערעק שאלינ" תיטסישאפה הגלפמל תובחרנ תויוכמס ותעד לע ,ונתינ ,ידערמיא
 לע ףא התוירזכאב התלעו םיינודז חצר ישעמבו התועשרב המסרפתה רשא הגלפמ

 . . .ס .סהו ופאטסיגה

 ,"ינשה ידוהיה קוחה' תונברקמ דחא ומצעב ידערמיא אליב היה רבד לש ופוסב
 וסנכנ םרטב דוע ,1939 ראורבפל 15 ךיראתב הז היה .ומצעב אוה גיהנהו םזי רשא
 הלגתנש רחאל ,הלשממה תושארמ רטפתהל ץלאנ רשאכ ,םפקתל םישדחה םיקוחה

 .ויקרועב םרוז ידוהי םד יכ

 םידוהיה לש םחלה הטמ תריבש

 י"ע ינשה "ידוהיה קוחה' לש םינושה ויפיעס עוציב תלחתה םע ,1940 תנשב
 .לארשי ינב ישאר לע תוכתינ תורצה ולחה ,יקאלאט לאפ ןזורה הלשממה - שאר

 ,לשמל ,ךכ ,םתסנרפו םתייחמ תורוקמו םשוכר תא םידוהיהמ דדש שדחה קוחה
 תונחב קיזחהל רסאנ םידוהיה לעו ,תוזוחאה ילעבמ תודשהו םימרכה לכ וחקלנ

 ייחב חתפמ תודמעמ םידוהיה ולשונ כ"'ומכ .םיפירח תואקשמ וא קבט רכממל
 .דבלב תועוצקמ רפסמל הלבגוה םתסנרפו םתקסעה תורשפאו ,הלכלכה

 רשא ,היקבולסו סורוטאפראק ידוהי דגנ דחוימב ולעפוה וללה תוערה תוריזגה

 בורב ומכ - הירגנוהב .םיכ'צה ידימ ,התע הז ,ושבכנש םישדחה םילבחב וררוגתה
 וא קסע לוהינל דחוימ ןוישירב רחוס לכ בייח היה - םימי םתואב הפוריא תונידמ
 לכ תלילש ,ןבומכ ,התיה תוימשיטנאה תוריזגה לש תואצותה ןמ תחא .רחסמ תיב
 םיזוחא השש ידיב קר .םידוהיה םירחוסה ידימ ,ירגנוהה ןוטלשה ישנא י''ע ,תונוישרה
 רמאש יפכ ,םהלש םיקסעהו רחסמה יתב תא להנלו ליעפהל ונוישר ונתנ םידוהיה ןמ
 וצלאנ ,רחסמב וקסעש םידוהיה ןמ םיזוחאה העבראו םיעשת לכ ראש .שדחה קוחה
 רוקממ םידוהי תובבר ולשונ ךכ .םהלש םיקסעהו רחסמה יתבו םהיתויונח תא רוגסל

 .הסנרפ םוש אלל ורתונ הליל ןבו ,םתייחמ

 םיפירח תואקשמו קבט רכממל ןוישרה תלילש

 תואקשמו תוירגיס ,קבט רכממל ןוישרה תלילש התיה הריזגה עוציב תליחת
 לש םיחדנה םירפכב םידוהי הברה וסנרפתה הז רחסממ .םידוהיה ןמ םיפירח
 .סורוטאפראק



 טמ םדק יררה רפש

 .ידוהי וניא הנוק תרשמ עווינרעטמ צעמנייטש רשא יר ינוונחה



 םדק יררה רפש :

 ,רס ,יתנשה דיריב ףסכ חיורהש ימ לכ יכ ,םייוגה םיירפכה ןיב היה עודי גהנמ
 דמצ וא תואובת תריכממ ןוידפה ודיבשו ותיבל ובוש םע ,וילע הבוט וחורשכ
 התיה .שייי לש תוסוכ המכ םוגלל תנמ לע םיידוהיה חזרמה יתבמ דחא לא ,םירווש

 וגהנ ךכ .ופסכ בטיממ םלשלו ,הקשמ תוסוכ המכ ןימזהל ךרוצ תשגרה ןימ ,יוגל ,ול
 דחא ויה תומיגל ןתוא .אוה םג גהני ךכו ,ויבא וירחאו ונקז גהנ ךכ ,ויתובא תובא
 הסנרפל תורשפא ,ללכ ךרדב ,וז התיה אל .םיעודיה םיידוהיה הסנרפה תורוקממ

 ,וישכע .סיכב היוצמ התיה הטורפהש רקיעה ,תוחפ םעפו רתוי םעפ היה ךכ ,עפשב
 .תוללמוא תוחפשמ הברה ורתונ ,הזה הסנרפה רוקמ תא םירגנוהה ומסח רשאכ

 תריכמל קסע תיב וא תונח להנל ןוישר לבקל ידוהי לכ לכי אל םויה דע םג

 ילעב םיניצק ,ירגנוה-ורטסואה אבצב ותרש רשא םישנא קר .םיפירח תואקשמו קבט
 רשא םירוהו ןהילעב תא ודביא רשא תונמלא ,המחלמ יכנ ,המחלמב תונייטצה תותוא
 הבשחתה הלא םע ,םישורדה תונוישרה תלבקל וכז ,סנרפמה םנב תא ולכיש

 דבכל הלדתשה סורוטאפראקב הנוטלש תונש לכ ךשמבו ,תיקבולסוכ'צה הלשממה
 .דובכב סנרפתהל םהל רשפאלו םהיתויוכז תא

 רשא ,םיללמואה לכו ,הז םוחתב קוסעל םידוהיהמ תוכזה הללשנ רשאכ ,התע
 רוקמ םתאמ חקלהב םייתעבש דוע וללמוא ,הז עוצקמב קוסעל ןוישרל הכ דע וכז
 דע ומתרנ ,םירבדה ועיגה ןכיהל טשפאדובב םידוהיה םיגיהנמה וארשמ .םתסנרפ
 עור תא הלא ולטביש מ"'ע תונוטלשה לצא תוצרמנ לועפל דימ ולחהו םתרזעל הרהמ
 ,ףקותב וראשנ םיקוחהו תונקתה לכ ,וליעוה אל תוניחתו תושקב םוש םלוא .םתריזג
 .הלכלכו היחמל רוקמ אלל ורתונ לארשי ינבו

 "אשזמוא' לש דסחה ילעפמ

 ויה ,ידוהי לש וא ידוהיל בשחנש המ לכל תולכנתההו הלבחה ,תורצהו תופידרה
 רשא ,תושדחה עשרה תוריזג .הירגנוה יבחר לכב םידוהיה לכ לש םקלח תנמל

 תוליעפ ,אופיא ,ושרד ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי דגנ הנושארבו שארב ולעפוה
 .םיברה םיעגפנל עייסיו רוזעי רשא ןוגראו הפוחד

 ,לודגה ךרוצה תעל קוידב ,הירגנוהב םקוה ,תורחא תובר דועו הלא תובסמ

 ןוגרא היה ןוגראה .(רוציקב) "אשזמוא" םשב ,יצרא גג-ןוגרא ,(1940) ש"ת תנשב

 ץועיי ,םיטילפל דעס ןתמ :תונווגמו תובר ויה ויתורטמו ,תומורת תייבגל דיחי יצרא

 הגאדו ,וחפוסש םיחטשהמ רקיעב ,תידוהיה היסולכואב תובחר תובכשל יטפשמ



 אנ םדק יררה רפש

 .ןוגראב קלח היה הירגנוה תודהיב םימרזהו םיגוחה לכל .רגסהה תונחמב םירוצעל
 תפוקל רלוד ףלא תואמ עברא לש םוכס םרתו הלועפל םתרנ ב''הראמ טניו'גה ףא
 .יאשזמוא'ה לש עויסה לעפמ

 .שרוד לכל לשובמ ןוזמ וקלח םהב םייממע םיחבטמ ודסונ תיבגמה יפסכמ

 כ"ומכו .םינויבאו םיינעל םניח וקלוחו םינוש הקסה יכרצ ,השבלה ,ןוזמ יכרצמ ונקנ

 .הדובעה ידודגמ דחאל סייוג וא ,המחלמב גרהנ םסנרפמ רשא תוחפשמ ולכלכ

 תיינקהל ,רהוסה יתבב ואלכנ ןהישארש תוחפשמל הכימת ןתמל םג גאד ןוגראה
 םדיב הלע רשא הלאל הרזע שיגהו ןוגראה ךמת דחוימב .םיריעצ םירוחבל עוצקמ

 .עשרה תועתלממ םשפנ תא ליצהל

 הלעש םיטילפה תבוטל הגאדה התיה רתויב תינויחהו הבושחה הדובעה ,םרב

 הרתוה יכ הדבועה התיה ןוגראה תוליעפל הנושארה האצותה .הירגנוהל ןנתסהל םדיב

 ,תפסונ החלצה האב הירחאו .דנלנגרובב תוליהק עבשמ םיטילפ תצובק לש םתוהש
 תא םיפסונ םיטילפ ףלאכ ואצמ היבארומו הימהובל םינמרגה תסינכ םע רשאכ

 .הירגנוהל םכרד

 שרדנ בושו ,ברקה הדשב תצחומ הסובת לחנ ינלופה אבצהו ,בר ןמז ףלח אל
 תא ולצינ ינלופה אבצב ותרש רשא םידוהי םילייח יפלא .הלועפל "אשזמואה" ןוגרא

 ,סורוטאפראק לבח ךרד לובגה תא וצחו ,החירבה תא םהל הרשפיאש הסובתה תדבוע
 ףרטב הקסעש תיצאנה היחה ינפמ םשפנל טלקמ ואצמ הבו הירגנוהל ועיגה םשמ
 לובגה תבינג י"ע הירגנוהב הסחמ וספת רשא םיטילפה רפסמ ןדמוא .םצרא ידוהי
 היהו ,המואמ היה אל םיטילפה לכל יכ וילאמ ןבומ .ףלא האמכל תע התואב עיגה
 תופידרה ינפמ םנוחטבל גואדלו םיילמינימה םיכרצה לכ תא םהל קפסל ףוחד ךרוצ

 .םשפנל וברא רשא לארשי יאנוש לש

 השענה ןמ היניע תא הירגנוה תלשממ המילעה ןיידע ,איהה תעב ,לזמה הברמל

 תונוטלשה וגהנ ללכ ךרדב .הצראב םיברתמה םיטילפה ןמו תולובגה תחרבה םוחתב

 איה םצראב תוהשל םיטילפל םינתונ םהש תורשפאה יכ םרמאב םתקיתש תא ץרתל

 .םרובע רבעמ םוקמ קר אוה הירגנוה יכו ,דבלב תינמז

 לכב םיללמוא םתוא תקזחא לועב אשנ "אשזמוא"ה ןוגרא ,ליעל רומאכ
 ןוגראה םהל טישוהש הרזעל תודות הברה יכ רמול רשפאו ,םהל וקקזנש םימוחתה
 םישנאה .ןוגראה ליצה היפכה ידבוע תא םג .ןויליכמ םמצע תא ליצהל םדיב הלע
 תודובעב וקסעוה םה ,םיאנת-תתב ויח "דאזאס-אקנומ'' היפכה ידבוע ידודג לא וסיוגש



 םדק יררה רפש בנ

 תלשממ .ףרוחה ישדוח לש םמוציעב גלשו רופכ תודשבו תיזחה יווקב תוכרפמ
 חולשמב ןוגראה קסע אלמלאו ,םיתואנ ףרוח ישובלמל ללכ הגאד אל הירגנוה
 .םהילא וחלשנ השבלה תונורק תורשע ,דמעמ ללכ םיקיזחמ ויה אל המח השבלה

 הרזעה ספאכו ןיאכ התיה ,סורוטאפראק ידוהי לש םיברה םהיכרצ תמועל םלוא

 העיגה אל םיקוחרה םיבושיהו םירפכה לא .םהל שיגהל אשזמואה ןוגרא חילצהש
 תא ולאשו םוי םוי ובבותסה ,ףטו םישנ םישנא יפלא .ךכ-לכ הצוחנה הרזעה ללכ

 תיב לש תוקונית ,םהל קיצהלמ ולדח אל רוקהו בערה .ייירזע אובי ןיאמ" :הלאשה

 םהל התיה אל ,המח קרמ ףכלו םחל תסורפל םיבער םהשכ ודמלו "רדח''ב ובשי ןבר

 אל ,דימת אל הז ףאו ,דבלב םויב דחא םעפ הלד הדועס ןוזמב קפתסהל אלא הרירב

 .ועיגה אל הזל םגש הרק םעפ

 'אשזמוא''ה ןוגרא ידי לע דסונ ,תולודגה םירעה רתיב ומכ ,טסוח ריעב םנמא
 תוחורא וקפיס םש ,הבישיה ןינב לש ףתרמב חבטמה םקוה ללכ ךרדב .יממע חבטמ
 ריעל תוכומסה תורייעה תחאמ ידוהי עלקנ םא ףאו ,םוקמה יינעל תוניזמו תומח
 םירענו הבישיה ירוחב םג .חבטמה ילכאמב ושפנ תא עיבשהל היה לוכי ,טסוח
 יממעה חבטמב םוי ידימ םירקבמ ויה הרות דומלת םירדחה ידלי ןכו ,עוצקמ ודמלש

 .הפי ןיעב לכוא םילבקמו טסוחב

 םימתסנ הסנרפה תורוקמ

 קוחה' תפיכאב יד השעת אל םאש הששח הירגנוה לש תימשיטנאה הלשממה
 לשממה דמע ךכ םושמ .ןילרבמ תיסגלקה ''הריכבה התוחא" ירחא רגפת ,"ידוהיה

 ןטקה ףיעסה לע וליפא ורתוויש אלב ,תונקיידב עשרה יקוח לכ עוציב לע תונדפקב

 םיקלמעה ובשח ,הצמישל םיעודיה גרבנרינ יקוח תא םגיהנהב ,ךכ .קוחב רתויב
 חצור-יכראה הרומל םידימלת רותב םתונמאנ תא חיכוהל וחילצי יכ וויקו םירגנוהה

 .םדה אמצ ינמרגה

 תועוצקמה ילעבמ םילטבומה תייעב תא רידסהל וקיפסה םרט דוע הנהו
 רבכו ,םתלכלכו םתייחמל רוקמ אוצמל םיצמאמה ומייתסה אל ןיידע ,םיישפוחה

 לש ינשה וקלח תא לעופה לא איצוהל הטילחה הלשממה .השדח הרצ םהילע הצפק

 ,תויונחהו םינסחמה ,הכאלמה יתבו תשורחה יתב ,םיקסעה לכ ויפל רשא ,קוחה
 רגסהל םיבייח ,םירפכהמ ןיבו םירעה ןמ ןיב ,םהינימל רחסמה יתב לכו םינכודה
 .הלשממה ידיל הלעפהה ןוישר תא ריזחהלו ,קסעה תלד לעמ טלשה תא דירוהלו



 גנ םדק יררה רפש

 .ווישרה תלילש ירחא ידוהי רחסמ תיב הארמ



 םדק יררה רפש דנ

 לא החותפ תלד קיזחהל םתוכז תא ודביא שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי

 ,רוציקבו ,החמתה ובש עוצקמב דובעל וא רחסמב קוסעל םדאל היה רוסא .בוחרה
 תוזוחמה לע קר הרזגנ וז הער הריזג .הסנרפ תגשהל תוכזה לכ תא דביא ידוהיה
 םרט תוקיתווה הירגנוה ירעבש דועב ,שוראמראמו םיטאפראקה רוזיאב םישובכה

 .רבעב ומכ טעמכ םידוהיה ייח הב ולהנתה ןיידעו ופקותל הז קוח סנכנ

 ,שחרתמה תא לכעל םהל היה השק ,הלודג המהדתב םידוהיה תא הכה הז קוח
 םלוה סחי קינעת יכ הנממ ופיצ ךכ לכש ,הירגנוה אקוד יכ ןימאהל היה רשפא יא
 תוירזכאב גהנת ,תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לש ןוטלשה םויס רחאל םידוהיל רתוי
 תוגהנתהל ,רתויב רוחשה םולחב אל וליפא ,הפיצ אל דחא ףא .ךכ לכ הארונ

 קפס אלל רשא ,םיוולשהו םיטקשה םידוהיה םיבשותה יפלכ אקוד ,תאזכ תילאטורב
 .לשממה ינמאנל ובשחנ

 ידוהיה רחסמב םלענה ףתושה

 תוידוהי תושפנ יפלא הירגנוה תלשממ ,השעמל ,הנד ,וז השק הקוח תגהנהב

 הסנרפה תורוקמ לכ תא םתס רשא לשממה ,השק תילכלכ הקוצמלו בער תפרחל
 הלשממה התשע תאז לכ .תוינעו תוקחד לש בצמל םידוהיה תא איבה ,םיירשפאה

 תיצמתה םד תא ץצמ ירגנוהה רטשמה .ךכל חרכה לכ היהיש ילבמ ,בוטה הנוצרמ
 הלא םישעמ י"'ע .תירשפא ךרד לכב םידוהיה לש םהידעצ תא רצהו םידוהיה לש
 .תיצאנה תוגיהנמה םע דחי "לארשי תבהא'' לש תחא הגרדמב ומצע תא דימעה

 המוהמ המקו ידוהיה םלועה שער ,וזה תעשורמה הריזגה רבד עמשה רחאל דימ
 וכלהתה הישעת ילעופו םיישפוח תועוצקמ ילעב ,תויונח ילעבו םירחוס .הלודג
 ימ לא היה אל .םהילגר תחתמ תטמשנ עקרקהש השגרהה הזחא םלוכ תא ,םילבלובמ
 תונולחב םש יא עיפשהל לכויש ימ היה אל .הרזע שקבל יממ ,הצע לוטל יממ ,תונפל
 םירובש ,םיאכודמ .התצקמ לקהל תוחפה לכל וא ,הריזגה עור תא לטבלו םיהובגה
 התיה אל דחא ףאל ,םירפכבו תורייעהו םירעה תובוחרב םידוהיה ובבוס םיצוצרו
 ול ,ףרט ואיבי ןיאמ ,םתיב ינב תלכלכל םיעצמאה תא וגישי ןינמ הלאשל הבושת

 .םישנהו ףטל תוחפה לכלו ,םחל תפ הז אהי

 ועיגהשמו ,הנעמ אלל ובשוה ןה ףאו ,ןוטלשה לצא תויולדתשהה לכ ושענשמ
 ידוהיה חומה לחה ,תמייקה תרגסמב תונורתפ שפחל םהילע יכ הנקסמה לא םידוהיה

 היה ללכ ךרדבו ,אצמנ ןורתפה םיברל ןכאו .ןידה רזג תא קיתמהל דציכ הצע שפחל
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 אל םלוא ,םיבר םינוכיסב ךורכו ,עורג היה הז םג .ירכנ םע תופתוש לש תומדב הז

 םירחוסה תאז ושע הליחת .וטועימב ערה תא לבקל אלא תרחא הרירב התיה
 ןתנ רשא ןמאנ יוג ףתוש םהל ואצמו םיחלוממ תוחפה םג וכלה םהירחאו ,םיחלוממה

 לע היהי תונחה תלעפהל ןוישרה יכ ,םניחב םעפו םולשת תרומת םעפ ,ותמכסה תא

 תא אשנש טלש תחת םידוהי תולעבב ויהש תויונחה ןמ תובר שדחמ וחתפנ ךכ ,ומש
 תא להנל םיבר םידוהי וחילצה תאז הלובחת ידי לע .ןוישרה לעב ירכנה לש ומש

 אל יוגל ,ידוהיל וכייתשה תונחהו הרוחסה .ליגרכ טעמכ םהלש רחסמה יתבו םהיקסע
 אל הזמ רתוי ,לאשומה ומש רובע םולשת לביק הצר םא ,תונחב שחרתמב גשומ היה
 ףתוש :רמולכ ,'ןאמ-יורטש"' :םשב זא הארקנ תאז תופתושל .תונחב ןיינע לכ ול היה

 .יאשח

 רחסמה תיבמ לשנמה ירכנה

 ינש ויה ,דחאכ םידוהיו םייוג י''ע 'ןאמ-יורטש''ה ליגרת תלעפהל ןושארה ןמזב
 תא םש חיוורהלו רוחסל היה לוכי ידוהיה .תאזה הקסיעה ןמ ןוצר יעבש םידדצה

 ץמאמ לכ אלל ,םנח חוורהמ קלח תלבקמ ןוצר עבש היה ףתושה יוגהו ,ותסנרפ

 לש ,לארשי יאנוש ,וינכש דצמ תויולכנתה לש םירקמ ויה זא רבכ .ודצמ העקשהו
 תא חותפל ידוהיל עייסלו רוזעל אלש והותיסה תחא אל .הקסיעה לא ,יוגה ףתושה

 יאמצע ןפואב להנל יוגה תא ותיסה םהבש םירקמ םג ויה .שדחמ ולש רחסמה תיב

 .ויתוחוקל לע ידוהיה תא ירמגל לוזגלו תונחה תא

 לש העפותהו ,םייוגה םיפתושה לש םבלב תאזה התסהה הלעפ טא טא

 םייוג הברה .הטשפתהו הכלה םהידעצ תרצהו םידוהיה תויונח לע םייוגה תוטלתשה

 .םהלשמ םינוקו םימדוקה םינוקה ואב םשל םידוהי לש תויונחב םינוונח ושענ

 יפלכ האנש לש םידחוימ תותוא ינתורה רכיאה הארה אל ,תאז הפוקתל דע
 ויה רעיה תוקלח וא תודבועמה םהיתודש ,תיבב תונכש ייח ויח םה .ידוהיה ונכש
 הז ץרא לבח תא ונייפיאש םיטקשה םייחה תוולשו תונכשה יסחי ,וזב וז תולבוג

 הריכמל ול עיצהל ידכ ידוהיה לא יוגה סנכנ היה םעפל םעפמ .תובר םינש וב וכשמנ
 ריחמה תא ול םימלשמ וללה יכ חוטב היהו ,תוקרי ראשו תואובת ,תופוע ,תומהב
 הבוטה תבותכה ידוהיה ונכש היה ,הצעל יוגה קקזנ םא היהו .ותומרל ילבמ אלמה
 לכל רשקב ,המדא תקלח רוכמל וא תונקל ,ויבתכמ תא אורקלו בותכל ,ונעמל רתויב
 עוטנל םירגנוהה םיעשרה השק ולמע םנחל אל .חקיפה ידוהיה ןכשה םע וצעיתה רבד
 ונבש תעדהו המכחה ,רשויה סותימ תא סורהל היה השק .םידוהיה יפלכ האנשה תא
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 לש םנומא תא רערעל תירשפא יתלב טעמכ המישמ וז התיה ,םידוהיה םמצעל

 לש ושארל סינכהל ללכב טושפ הז היה אל ,וללה םיירפכה םייוגה יניעב םידוהיה

 .הירגנוה לש םיעשורמה תונוטלשה וציפהש םייסראה הלומעתה ירבד תא ינתורה

 םירגנוהה תורשב םי'ציסה

 ,המצע הלשממה םעטמ , הלהנתה ובש ךשוממו ךורא עסמ רחאל ,ןכ יפ לע ףא
 לש ותורשעתה יכ יוגה ינזאב ןועטלמ ולדח אלו ,םידוהיה יפלכ תימשיטנא הלומעת

 ישוקב סנרפתמה יוגה לש ותורשעתה ןובשח לע התשענ ללכ למע וניאש ,ידוהיה

 תורצה לכב םשא ידוהיה יכ יוגה תא ענכשל םיסנמ םוי לכבש רחאלו ,ויפכ עיגימ

 ,םלועב תומואה ןיב וצרפש םיכוסכסה לכב םשא ידוהיה םעה יכו ,םלועל ודריש
 תוריזגה םע דבב דבו ,םיינתורה םינתרקה ינזאב םג טלקהל הלא עלב ירבד ולחה
 אל ובש םוי רבע אלו םידוהיה לע ושדחתה םירקבל םישדח רשא תוירזכאהו תושקה

 הנשיה האנשה הררועתהו הרזח ,רפעל דע םידוהיה תא וליפשה רשא םישעמ ושענ

 .בקעיל ושע ןיבש

 םיניארקואה בוש ויה ,ימשיטנאה םפוצרפ תא תולגל וזיעהש םינושארה
 ודגנ ,םהל היהש רתויב לודגה ביואל םי'ציסה ובשחנ רצק ןמז ינפל קר .םי'ציסה

 ,וישכע עתפלו ,םירגנוהה םוחצנ רשא דע ,שפנ ףורחב ומחלו םירמ תוברק ולהינ
 תא ורובע ועצבי רשא םיחילש שפחמ טשפאדובב לשממה יכ וחירה קר רשאכ
 תא וחיכוה הרהמ דעו ,המישמל בדנתהש ןושארה חכה םה ויה ,תינטשה תינכתה
 תולועפ עוציבל םחוכ לע ךומסל ולכוי דיתעב םג יכו ,ויתומיזמו ןוטלשל םתונמאנ

 .הלא ןיעממ

 םיבשוי וארנ דימו ,הלשממה ידרשמ לכב תורשמ ולבק םיניארקואה םיעשרה

 הלא חתפמ תודוקנ לע םתטילש .רפכה לש ןוירטונה תודיקפבו ,הסנכה סמ ידרשמב
 .םממז עוציבל ושגינ הרהמ דע ןכאו ,םידוהיב םהיניעב בוטכ תושעל םהל הרשפיא

 םדה תא םהל וצצמו ,תובר תורצ םתוסח תחת ויהש םידוהיל ושע םי'ציסה
 ימל היה רתויב לודגה לבסה .םמצע םירגנוהה לש וזמ רתוי הלודג תויחמומב
 וסיוג םהלש הבוחה תורשב רשא ,םידוהי םירוחב .יאבצה ותורישב םהב לקתנש
 היה ,וללה םיחצרמה רבחמ חיגשמ וא רמוש וקלחב לפנ םא ,''דאזאס אקנומ''ב דובעל

 המכ יפ הב וטלבתהו ,הארונ תוירזכאב םידוהיה תא וניעו וכיה םי'ציסה .ללמוא
 .םירגנוהה םהיחלוש רשאמ

 וכפה םהלש קסעה יתב לכו ,רבעבכ תויוכז ןתוא רתוי ויה אל םידוהילו רחאמ
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 ןמ טא טא טמתשהל תידוהי אלה היסולכואה ןמ םינוקה ולחה ,םירכנה םע תופתושל
 וא םינתורה םייוגה ידי לע וחתפנש םישדחה קסעה יתבל ורבעו וללה תויונחה
 םירפכב םייביטימירפה םירכיאה םג .םהיתוינק תא םהב ךורעל םירגנוהה
 הובג ריחמ םתאמ הבוג אוה יכ ידוהיה רחוסב דימת ודשח רשא ,םיקחורמה
 ץפחב תאז ושע ,םהיחא לצא תונקל הרירבה םהל התיה רשאכ ,התע ירה ,לבוקמהמ

 .בל

 ,םויל םוימ הכלהו הלדג םידוהי אלהו םידוהיה קסעה יתב ןיב תורחתה
 תא קיזחהל ידוהיל םלתשה אלש דע ימויה ןוידפה ךלהו םצמטצה ךכמ האצותכו
 תא םג סורהל הירגנוה תלשממל התיה הלשמ תדחוימ ךרד .ורחסמ תיב תאו ותונח
 תויתלשממ תוינכרצ חותפל רשאמ רתוי תושעל ךירצ היה אל ."ןאמ-יורטש"'ה יקסע
 ןיא .רתויב םילזומה םיריחמב רתויב הבוטה תרצותה תא וקוויש רשא ,תודחוימ
 וללה רחסמה יתבב ורקיב םידוהי וליפא ,םשל ךשמהל ןומהל וזמ הבוט רתוי הביס
 .הינק לכב תוטורפ המכ ךוסחל ידכ

 תוימשיטנאה יקדייח יציפמ םירגנוהה

 םישדחה םירגנוהה םיחרזאה .םויל םוימ הכלהו הרבג םידוהיה יפלכ האנשה

 ידיל םירבדה ועיגה .הביבסה לכב תוימשיטנאה תצפהל םיצולחה ויה ,םיקיתווה ומכ

 ,תבכרב עוסנל היה לודג דחפ ,תולילב םהיתבמ תאצל וששח םידוהיהש ךכ
 יאנג תואירק וארקו םינבא וכילשה ,םירעה תוצוחב ובבס םיחחרפ םתסו םיטנדוטס

 ורגתהו תובוחרב וכלהתה השפוחב םילייח .הבישי ירוחבו םינקז וכיה ,םידוהיה רבעל

 וא הבישי רוחב ,תואיפו ןקז לדוגמ ידוהיב ולקתנ רשאכו .םיבשו םירבוע םידוהיב

 הרק םעפ אל .ויתואיפו ונקז תא וטרמו וכיה ,תוארפב וילע ולפנתה דימ ,רדחהמ דלי

 וללהו ,םירמדנ'זה רמשמב לקתנ ,ותיבל ךרדב ריעה ןמ ובושב ,םירפכהמ ידוהיש

 הזחמב םיטיבמה םירכנה יניעל ,הבר תוירזכאב םהלש םיבורה תותקב ותוא וכיה

 .םהילולעת ישעממ םינהנו

 םיימוקמ לארשי יאנושו םירגנוהה םילייחה לש םייטסידאס םישעמ םתוא דגנ
 וא הרטשמה .הנולתב וילא תונפל היהי רשפאש ימ היה אלו ,תושעל המ היה אל
 תא ושינעה אלש קר אלו ךרוצה הרקמב דירפהל וברעתה אלש קר אל ,םירמדנ'זה
 דוע התיה רשאכ ,הרטשמה התשע ךכמ עורג ףאו ,םהילע ופיח ףא אלא ,םיעשופה
 וקחצ ,הנולת שיגהל זיעה רבכ והשימ םא היהו .םהישעמב ךישמהל םתוא תדדועמ
 ,אבצה ישנא םג ךכ תורמשמה ישנא ומכו .םיערופה דגנ םולכ ולעפ אלו ונממ
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 םוי םוי .םדגנ ןנוגתהל תורשפא םוש התיה אלו ,םידוהיב הבר תוילאטורבב וללעתה

 םינוממה ינפב ךכ לע ןנולתהל זעהש ימ היה אלו ,םידוהיל םיקזנ םילייחה ומרג

 .םהמ םיבוט ויה אל םה ףאו רחאמ םהילע

 תירזכאה תירגנוהה הירמדנא'זה

 עבוכה םש לע ,י'עגירעדעפ יד" םשב םידוהיה יפב הארקנ תירגנוהה הירמדנ'זה
 ףיסוה קרש רבד ,תורוחש תוצונ לש המולא הבוחת התיה ובו ,םשארל ושבחש
 ךרדב .םהיאור לכ לע םתתיח תא וליפה וללה ףרטה תויח .םהלש םייאמה הארמל

 .ירמדנ'זה רמשמה םע םינפ לא םינפ השיגפה תא ומצעמ ידוהיה ענמ ללכ

 לש תמייוסמ הדמ ןיידע וליג סורוטאפראק לבחל םאובל םינושארה םישדחב
 הכסמה תא ודירוה רתוי רחואמ םלוא .םתועשר תא יולגב וארה אל ןיידעו תוקפאתה

 .םידוהיה יפלכ יתימאה םפוצרפ תא וליגו םהינפ לעמ

 יטסידאסה םטבמו ,םיעשורמ םיעשר ,לארשי ירכוע ויה םיירגנוהה םירמדנ'זה

 אל םבור ,ספאל הפאש םהלש היצנגילטניאה תמר .םהיאור לכ לע דחפו המיא ליטה

 טעמכ .יממעה רפסה תיב תא ומייס ישוקבש ויה םיטעמו ,ידוסי ךוניח וליפא ולבק

 םיישקב םהל התלע ספוט לע הנולת תביתכ .בותכו אורק יעדוי םהב ויה אלש

 .םיבורמ

 המ לכו םישנאב ללעתהל ךיא לבא ,םהמ קוחר היה תוברתל ברקתמש המ לכ
 יעצבמ םה ויהו ,רתויב ידוסי ןפואב םהל רורב היה ,תיביטימירפ תויתייחב ורוקמש
 םהל םיריהנ ויה םירוטזיווקניאה ישעמ לכ .רתויב "הבוטה" הרוצב תוירזכאה ישעמ
 העידי רסוח םוש םהל היה אל .םהידי תופכ רוע לע םהל םיטורחה םיליבשהמ רתוי

 םומ לעבל וכפהלו ןברק לע לפנתהל היעב לכ םהל התיה אל ,םדא ללמאל דציכ
 ידוהי וספת תובורק םיתעל .ער עגפמ ומכ םהמ רמשהל ולדתשה םידוהיה .ידימת
 תותקבו תולאב ותוא וכיה הביס לכ אללו רמשמה תיבל והוסינכה ,ופכב לווע אל לע

 .שממ םד בוז דע םיבורה

 ,םיריעצה םידוהיה וליפא .םהינפמ וששח םידוהיה ןיבש םירגובמה קר אל
 םהינפמ וששחש ימ .ורבעש דע ואבחתהו וחרב ,בוחרב םירמדנ'זה תא ואר רשאכ
 תורמשמה תא ףוקעל לכה ושע וללה .תילאגיל-יתלבה הרוחסה ירחוס ויה דחוימב

 .חצר תוכמ םהילע ותיחניו הרוחסה לכ תא םהל ומירחי וספתי םאש ששחמ



 טנ םדק יררה רפש

 ירטוש םיעורג ויה םהמ המכו המכ יפ .רתויב םיעורגה ויה אל םירמדנ'זה לבא

 רתוי "ונייטצה" םהישעמו ,ידוהי ולבס אל ללכב םה ."ןראדנאשז סדלעפ"'ה לובגה

 םידוהי הברה ,בותכל המ הברה שי םהילולעת תודוא לע . .ס .סה יחצרמ לש הלאמ

 .םהייח ימי לכל םדי לע וללמוא

 קיעמהו דבכה לועה תא ואשנ ,ץק ןיא דע םייוניעו םירוסי םידוהיה ולבס ךכ
 תולגה יכ ןוחטבבו תווקתב ומחנתה ,הבהאב ולבק לכה תא .ןנולתה אל דחא ףאו
 .החוורהו תודפל וכזי לארשי ינבו ףולחת הרהמ דע יכו םימי ךיראת אל תירגנוהה



 םדק יררה רפש ס

 ישימח קרפ

 יאבצ תורישמ םידוהיה קוליס

 לש המוציעב רבכ ןותנ ינמרגה אבצה היהש תעב ,(1940) ש"ת תנש ביבאב
 תלאש הנודנ ,היגברונבו הינדב םימישרמ תונוחצנ לוחנל קיפסהו ,הדבכ המחלמ

 תרמצב ולהנתה רשא ,םינוידב .ירגנוהה אבצב םיתרשמה םידוהיה לש םדמעמ
 ובו ,ריכזתב הנגהה רש לא הנפ יללכה הטמה שאר .םיריכבה לכ קלח ולטנ ,אבצה

 תודחוימ תויסדנה תודובע עוציבבו יאבצ תורישב םידוהיה לכ תא בייחל שי יכ עבק

 .רתויב תולודג ויה םדב תודיבאה ןהבש תורזגב

 הכרעמה תארקל תונכהב תונתחדקב קסעו הירגנוה אבצ ךרענ הפוקת התואב
 רשא הינאווליסנארט יחטש תא ריזחהל הדעונ וז הפקתמ .הינמור דגנ הלודגה

 יאמ שדוחל 25-ה םויב ךכו .הנושארה םלועה תמחלמ םדוק הירגנוהל וכייתשה
 קיסעהל טלחוה חותמה יטילופה בצמה תובקעבו ,יללכ סויג לע זרכוה ,1940 תנשב

 הרצק הפוקת ךות .'הדובעה תוגולפ' תרגסמב אבצל וסיוג אלש םידוהיה לכ תא

 תוגולפ' רפסמ עיגה רבכ ,ךכ לע טלחוה זאמ דבלב םיישדוחכ ,ילוי שדוחב ,רתויב

 .70-ל "הדובעה

 םידוהיה תא םהיניע דגנל תוארל אבצה יניצק דוע ולכי תחא הנשכ ךשמב קר

 א''שת תנש דע ךשמנ הז בצמ .הנוצקב תוריכב תוגרד לעב םהיניבו ,אבצב םיתרשמה

 הארוהב .םידוהיה לש יאבצה םתורש תלאשב ידוסי יוניש לח זאמו ,(1941)

 אבצב תרשל םיבייח םידוהיה יכ תורורב רמאנ 2870/1941 'סמ תיתלשממה

 תויאבצה םהיתוגרד תלילש התיה וז הארוה לש השוריפ ."רזעה יתוריש" תרגסמב

 המצע הריזגבש ןבומכ .אבצב תרשל תורשפאה ןמ םתעינמו ,םידוהיה םיניצקה לש

 תונכסב ךורכ היה יאבצה תורישה ,ךפיהל ,םידוהיל תובצע תביס לכ התיה אל

 ידודגל םסויג ,רתוי דוע עורג היה תאז תחת םידוהיה תא ובייחש המש אלא .תובורמ

 .דואמ דע ןכוסמ היה ,ימשיטנאה קוחה חכמ הדובעה

 ,49-25 ינב לע ףסונב ,וסיוג ,הז ידוהי יטנא קוח עוציב לש םינושארה םיבלשב
 קוסעל םהמ ענמי רבדה יכ היה הלא םיליג ינב סייגל הטלחהל קומינה .60-49 ינב םג
 ויה סורוטאפראקב םינושארה םיסייוגמה ,ןכאו ."ןהשלכ תוקיזמ תולועפב'' ףרועב
 תורישל םסויג תעבו .ירגנוה-ורטסואה אבצב דוע ותריש רשא םיקיתו אבצ ישנא

 .םילודג םידכנל םיבס רבכ ויה היפכה



 אס םדק יררה רפש

 הלא היפכ ידבוע .סורוטאפראק ידוהימ ובכרוה תונושארה הדובעה תוגולפ

 חולשמל םתנכהו ץע ילוב תעקבהב ,םיהובג םיצע תתירכב וקסעוהו תורעיל ורבעוה
 םבצמ ,התע תעל ,היה ,תואבה םינשל האוושהב .בורל ךרפ תודובע הנהכו הנהכ דועו

 שפוחמ ןיידע ונהנ םה .תעדה תא חינמ ,הדובעה תוריש ישנא ןיבמ םישישקה לש

 .לארשי יגח תא גוחל ולכי ףאו ,ץוחב ןוזמ גישהל םיאשר ויה ,םייוסמ העונת

 אל תלעות הברה יכ ,הנקסמל םירגנוהה םידבעשמה ועיגה רבד לש ופוסב
 וררחוש תועובש רפסמ רחאל םנמאו ,ךרפ תודובעב םישישקה תקסעהמ קיפהל ולכוי
 .םהיתבל ובשו

 יהדובע תוגולפ"ל םידוהיה סויג

 יללכ הטמ ,ירגנוהה המחלמה דרשמ םיקה ,הדובעה תוגולפ תמקה תובקעב

 ידודגל םידוהיה סויגב קסע הטמה .'טאלאגלאס-אקנומ'" םשב ארקנ רשא דחוימ
 וחלשנ םוי לכבו ,הירגנוה ירע לכב ומקוה םידוהיל םידחוימה סויגה ידרשמ .הדובעה
 וגאד אל ףאו ,דחא ףא לע וחספ אל וללה םיוצה .םינוש םיאליגל האירק יוצ םשמ

 םיכרבא ,וכלה םלוכ .וב היולת התיה ותחפשמש ימ תא ,ךרוצה הרקמב ,ריאשהל
 אל ןיידעש םירוחב ,םידלי תוכורב תוחפשמל תובאו תונטק תוחפשמ ילעב םיריעצ
 זוראל הליל ןיב וצלאנ םלוכ ,םהירוה תסנרפב וקסעש םינבו לוע םוש םהילע לטוה

 .דעוימה םוקמב בציתהלו םהיצפח תא

 םיצוחנה הדובע ירישכמבו םיילענו םישובלמב דייטצהל ווטצנ םיסייוגמה

 םיסייוגמה וקלחנ ,האירקה וצב הניוצש ףוסיאה תדוקנל םיבצייתמה אובב .םדיקפתל
 :םשב ונוכ וללה תוגולפה .שיא םישימחו םייתאמ דע םייתאמ תונב תוגולפל

 ,תיפסכ הסמעמ םג םידוהיה לע הלטוה הדובעה ידודגל םסויגב .''דאזאס-אקנומ"
 וצלאנ ךכו .הדובע ילכ אלו הלענהו דוגיב אל ,אבצה יי'ע ,םהל וקפוס אל ,רומאכ ,ןכש
 ןיידעש הלא וליפא .הלוגה ילכ תשיכרל םפסכ תיראש תא איצוהל םידוהי םתוא
 .שורדה דויצה לכ תא וניכה ,רורחש תדועת לבקל םדיב הלע םא םג ,תיבב ורתונ
 ןכומ תויהלמ רתוי הבוט הרירב התיה אלו ,רורחשה תודועתל ןימאהל היה השק

 .תובצייתהה תארקל ןמוזמו

 רחאל .הירגנוה יבחר לכב הדובע תומוקמל םיסיוגמה וחלשנ ןוימה תונחממ
 אבצה לחה ,היסור דגנ המחלמל התסינכו ,ינמרגה ריצה לא הירגנוה לש התופרטצה
 יחטש לא ואצי הליחת .הירגנוה תולובגל ץוחמ לא םג הדובעה תוגולפ תא איצוהל

 .םייסורה תיזחה יוק לא רתוי רחואמו ,הניארקואו היצילאג חרזמב שוביכה
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 םדק יררה רפש ב



 גס םדק יררה רפש

 רשא ףולא ןגס וא ףולא תגרדב ןיצק תושארב תיאבצ הדקפמ התנומ דודג לכל
 תדיחיו ,תונוש תוגרדב םיניצק וחפוס דקפמה לא .הנחמה דקפמ דיקפתב תריש
 לזמה לזמתנ םא .םידבועה לע החגשהו הרימש תורטמל תוכומנ תוגרדב םילייח
 רשפא .תלבסנ הדמב דובעשה ישוק היה ,ןופצמ לעב דקפמ לפנ דודגה לש וקלחבו
 אוה ףא םימעפלו ,למעה ןמ טעמ חונלו החפשמה יבורק רוקיבל תושפוח לוטיל היה

 .ולרוג היה רמו ער ,לעילב שיא ידיל לפנש דודג םלוא .תושפוח קינעמ היה ומצעמ
 דחא קר םא ךכב יד ,הזכ היהי דודגה דקפמש אקוד ךרוצ היה אל ךכ ידיל עיגהלו
 ילע םוניהג ייחל ןודנ דודגה לכש ידכ ,לבנ היה םירמושה לגס וא םיניצקה רבחמ

 ידמ אלא ,וקפתסה אל ךכבו ,השפוח ףא רשואתש אלב ורבע םיבר םישדח .תומדא
 .השודג הדמב םייונעו םירוסי ,עשרו עשפ ףיסוהל וממז ומויב םוי

 טרס תדינעו ירגנוהה רתכה

 רתימ ,רידסה תורישב אבצב ותרישש ,םידוהיה םילייחה לכ ודרפוה תע התואב

 ולדח ךכב .ישיאה םקשנ תא קורפלו אבצה ידמ תא ריזחהל ווטצנ םה .אבצה ישנא

 .תדלומל םינמאנ םילייח תויהלמ

 לש אבצה ידמ תא שבלי ידוהיש אוה האי אל יכ ,העדב ויה םיצאונמה םירגנוהה
 ירגנוהה רתכה אלל אוה םג םלוא ,ידוהיה לייחל רתונ יאבצה עבוכה קר .'דעוונאה'ה
 לוורש לע בוהצ טרס דונעל ידוהי היפכ דבוע לכ היה בייח תאז תמועל .הלעמלמ
 טרס ודנע ,הדובעה תוגולפל וסיוג םה ףאש ,לידבהל ,םידמושמה .ילאמשה וליעמ
 .ילאמשה לוורשה לע ןבל

 םירגנוהה םא יכ הארנ היה ,אתרופ המחנ דובעישה םצעב ואר הריזגה תליחתב
 םהל םיצוחנ ןיידע םהש ןמיס הז ירה ,היפכה ידבוע ידודגל םידוהיה תא םיסייגמ
 םהיתוחפשמ ינבב ועגפי אלש יוכיס שי ,ןכ םאו ,םיליעומ םיחרזאל םיבשחנו
 בויא תורושב ולחה רבכ תע התואבו רחאמ ,שושחל הממ היהש םגה .תיבב וריאשהש
 וללותשה םיצאנה םיסגלקה רשאכ ,םש השענש המל האוושהב ךא ,ןילופמ עיגהל
 ידוהי לש םבצמ היה ,רתויב בחרנ הדמ הנקב הדמשה תוללועפב וליחתהו

 אלש השקבו הליפת ואשנ םבלבשכ "הבוטל וז םג" :ורמא םהו ,בוט סורוטאפראק
 .רתוי עורג היהי

 תא םיתבה ןמ ואיצוה לכ םדוק .הלשמ סיסכטו ןובשח היה הירגנוה תלשממל
 לכב םתוא ורזיפ ,ךרפ תודובעל ליעומו רשכומ םדא חכ לכ וסייג ,םיימנידה תוחוכה



 םדק יררה רפש דס

 םתלבוהו ףטו םישנ , םירענ ,םינקז ,תוחפשמה ינב ףוסיא תא וליאו ,הנידמה יבחר

 .רתוי םירחואמ םיבלשל וריאשה ,ץיוושואל

 לכ לש םחור הלפנ ,םידחוימ הדובע תונחמב םירבגה תאילכ רחאלש ןבומכ
 ךכ יי'ע ,תיבה תלכלכ תא קפסיש ימ היה אל ,סנרפמ רסח היה תיב לכל .לבחה ידוהי
 קוליס י"ע השענ ףסונ רבד .תובר תוחפשמ לע הקוצמו בער תפרח םירגנוהה וטימה
 יכ דחפל ךרטצי אל התעמ .ירקיעה הרחתמה ןמ ינתורה רורחש ,ידוהיה הדובעה חוכ

 ןמ דדשש קסעה תיב תא ססבל הבוט הביס ול התיהו ,וכרדב ול דומעי ץורחה ידוהיה
 .המיאו דחפ ישגר לכ אלל ,ידוהיה

 לרגנוהה םידבעה תיב

 םיאיקב םה יכ ,ןילרבב ובשיש םיצאנה םהירבחל חיכוהל דואמ וצר םירגנוהה

 טנמלרפה רשיאש םיימשיטנאה םיקוחל םג ,ןכא .םייונעהו הדמשהה תכאלמב בטיה
 גרבנרינ יקוחמ שייבתהל המב היה אל ,םינושה םינפואב םהיעצבמל םגו ירגנוהה
 .םהיעצבמו

 חוכה תא הלצינו ,לודג םידבע תיבל הלש הדובעה תונחמ לכ תא הכפה הירגנוה

 לש םלמע ירפ תא וחיורה םיירזכאה םירגנוהה .םינבלבו רמוחב דובעל ידוהיה

 קפיס אל תאז םג לבא .הנידמה רצואל םרזש תופעות ןוה ,היפכה ידבוע - םידוהיה

 יעצמא איצמהל םדיב הלע רשא דע טקש אל אוה ,םהלש םידוהיה תדידש רצי תא
 .םידוהיה לש למעהו ףסכה תיראש תא טוחסל ץחל

 ןמ טמתשהל תויורשפא המכ דוע ויה ,הדובעה תורש קוח לש הנושארה הנשב

 תא ררחשל התאר רשא ,תיאופרה הדעווה דוחיש ידי לע ןכ תושעל היה רשפא .סויגה

 ימ .תורישה ןמ קומחל היה רשפא תולובחת ינימ לכב ןכו ,תויאופר תוביסמ סייוגמה

 םיניצק םג ,דחוימ סוחי לעב ותויה בקע רורחש תלבקל הכז הירגנוה דילי היהש

 תונולחה תא ודחישו םיצחל וליעפה רשא םירישעה ינב ןכו תונייטצה תותוא ילעבו

 אל ,ינמז ןפואב קר היה הז רורחש .היפכה תודובעמ רורחש תדועתל וכז םיהובגה

 היפכה ידודגל םה ףא וסיוג טא טא ,הלערתה סוכב וקשה םתוא םגו בר ןמז רבע

 ."דאזאס-אקנומ'ה לש רמה ומעטב םמיעטהל וגאד רשא



 הס םדק יררה רפש

 הדובעה תונחמב םייחה

 םהימימ ומעט אל םידוהיה ןמ הברה .םירמו םישק ויה הדובעה ידודגב םייחה
 תוכרפמו תושק תודובעל ללכ םיליגר ויה אל םבור בורו ,םייפכ תדובע לש המעט

 םירשג תיינב וא ,םיטהולה ץיקה ימי לש םרוביעב תובצחמב םינבא תביצח ומכ
 דע עיגהלו ויתסה תפוקת לש םירעוסה םימשגב תובטריה ידכ ךות םישיבכ תלילסו
 תפוס לש המוציעב םיימדקה תיזחה יוקב הנגה תולעת תריפחב שממ לש ןואפקקל
 .גלש

 םירפוסו םיטחוש ,ישמ יכרבא ,דמח ירוחב ,שממ םימחר ררועמ הארמ הז היה

 ודיב זחוא דחא לכ ,התע ,הנהו ,םהימימ הדובע ילכ וקיזחה אל רשא ,תובישי ינבו

 תעב היפכה ידבוע לש םהינפב טיבהל היה המיאו דחפ .רדעמ וא תא ,שוכמ וא ןזרג

 דחוימ גונעת היה םירגנוהה םידבעשמל .םהירחא םירגנוהה םישגונה םיפדור ויהש

 תא רשאמ רתוי םידרחה םיכרבאהו םירוחבה תא וללה תוכרפמה תודובעב דיבעהל

 ,תונושמהו תונושה תולחמה ןמ וקבדנ רשא דע ךרפב ודבע םה ךכ .םירחאה םידבועה

 .רורחשה םויל וכז אלו

 ךכל המרג דחא דצמ ,דבכ ישפנ ץחלב םינותנ ויה היפכה תונחמב םידבועה
 םתס קר אל .תיבה ינב לרוגל הגאדה ךכל המרג ינשה דצה ןמו ,השקה הדובעה

 .ךכמ רתוי הברה אלא ,םיסייוגמה לע ושקה המחה החפשמה קיחב םייחה לא םיעוגעג
 ,םתוקשהלו םליכאהל ךרוצ היהו ,םינטק םידליב תלפוטמ השא תיבב ובזע וללה
 רתונ אלש רחא תאז לכו ,םידומילה רכש תא םרובע םלשלו םליענהלו םשיבלהל

 .השבי םחל תפ תיינקל אל וליפא ,הסנכה רוקמ םוש םידוהיל

 הדובעה ידודגמ קלחב רשכ חבטמ

 .רשכ ןוזמ תגשה התיה ,הדובעה תורש ידודגב רתויב תושקה תויעבה ןמ תחא

 ידוהי תיב לכב ,תורשכה ינינעב דואמ דע ורהזנ סורוטאפראקו שוראמראמ ידוהי

 בצמ לכו תע לכבו ,םירודיהה לכ רודיהבו תורשכה תילכתב רשכ חבטמ להנתה

 רשאכ םג ,התע םג .םירוסא םילכאממ ירמגל ורזנתהו רתויב ורהזנ םהילע רבעש

 המכ תעדל היה רשפא יאו ,תירגנוהה עשרה תוכלמ לש דובעשה לוע תחת ואצמנ

 .רשכה ןוזמה תיעב תא רותפל דציכ הלאשה םחומב הרקנ ,תודבעה ךשמת ןמז
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 ןפוא םושב וצר אל ,הדובעה תונחמלו םיסיסבל ועיגה רשאכ םינושארה םימיב

 ויחו םיבער וכלהתה םידוהי םתוא .יאבצה חבטמה לש םילוגיפה ילכאמב לעגתהל

 ,וחילצה םתוא ,תורשכ תויעב םהילע ויה אלש ,םישביה םיכרצמה ןמ קרו ךא
 דאמ השק טושפ ,םהמ הברה לש םחור הרבשנ ןמזה ךשמב םלוא .גישהל ,והשכיא

 רשא םילכאמה ןמ קלח לוכאל ולחה םהו ,הזה לבסנ יתלבה בצמב דמעמ קיזחהל היה

 .יאבצה חבטמה י''ע םהל וקפוס

 םהיתוחפשמ ינב ויה ,םתיב תברקב תונחמב םינכוש היפכה ידבוע ויה דוע לכ

 ונח הדובעה תונחמ רשא ,תוידוהיה תוליהקה םג .םתיבמ ןוזמ ירבד םהל םיקפסמ
 אל לכוא תליכאמ ורמשנש םישנאל ועייס ,סויגל תונושארה תופוקתב םתונכשב

 ילמעמ לא וחלשנ הדובעה ידודג בור רשאכ ,רתוי םירחואמה םיבלשב םלוא .רשכ
 ןירוחה-ינב םידוהיה ידיב הלע אלש טעמכ ,תיניארקואה תיזחה ירוזיאלו ,תורעיה

 ירמוש וצלאנ ,תרחא הרירב םהל התיה אלש ךותמ ,ךכו ,היפכה ידבוע םיחאל רוזעל

 .רשכ אלה יללכה חבטמה ןמ לוכאל תורשכה

 היה יולת הז רבד םלוא ,היעבה תא רותפל היה רשפא רשכ חבטמ תמקהב

 וכז רשא הלא ,םידודג המכב ,ןכ יכ הנהו .םינוממה םיניצקה לש בוטה םנוצרב
 תושר םג ולביק םה .רשכ יאמצע חבטמ ןגראל תושרה הנתינ ,םינוגה םידקפמל

 לע יכ ,ויליאמ ןבומ .דרפנה םחבטמב םלשבלו ןוזמ יכרצמ יללכה ןסחמה ןמ איצוהל

 .רתוול וצלאנ דוסי יכרצמ המכ

 היה אלש ןבומכו ,ןופצמ ילעב םידקפמ םתוא ואצמנ םידודגה לכב אל םלוא

 ולכאו ורבשנ םידוהיש םיבר םירקמ ,רומאכ ,ויה הלא םידודגב .ךכ לע רבדל ימ םע
 לבסה תורמל רשא ,חור ירוביג םג וללה תומוקמב ויה ,םנמא .יללכה חבטמה ןמ
 אלש רהזהל םחוכ לכב וצמאתה ,הדובעה תונחמב םיימוי םויה םהייחב ורבעש םויאה

 תאו ,ורבעש םישקה תונויסנה תא ראתל השק .תופירטו תוליבנ תליכאב לעגתהל

 קמחתהל ידכ שמתשהל םידרחה היפכה ידבוע וצלאנ םהבש תונושה תולובחתה

 .ףרטה חבטמה לש ןוזמה תליכאמ

 לכב םירומח םיישקל ועלקנ ךכ ,תורשכה ימוחתב םיישקל ועלקנש ומכ קוידבו
 ודמעוהש תונויסנה .םירחא תד ירקיע דועו לארשי ידעומו תבש תרימשל רושקה

 םידוהיה ורבגתה לזרב ןוצרבו זע חכב .םויו םוי לכ לעשו דעצ לכ לע ויה םהב
 ךכ ידי לע וכזו ,וללה םירמה תונויסנה לכ תא ורבעו היפכה ידבוע ןיבמ םידרחה
 .תורוהטה םהיתומשנ תא ךכזל
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 ןישנוע תולועפו תוללעתה

 .םידוהיה ןמ ופרה אל ,היפכה ידבוע לע םינוממה םילייחהו םירגנוהה םישגונה
 םהייח תדבכהל ומרגו םקלח תנמ ויה םידבועב ועציבש םיירזכאה תוללעתה ישעמ

 ,הירגנוה לש דעה תורעי יבעמב ובצוה "דאזאס אקנאמ' לש תוגולפ .םויל םוימ

 ,םינדא תביטח ,םיצע תתירכב השק ולמע םש ,הניארקואו שוראמראמ-סורוטאפראק
 תא תוצחל וצלאנ םש ,םינבא תובצחמל ואבוה םירחא .םישרק תריסנו תעיקב
 תודש תיינבב ופתתשהש ויה .אל םא ןיבו ךרוצל הז היה םא ןיב .םילודגה םיעלסה

 ,םישקומ תודש תעירז ,הנגה תולעת תריפחב וקסעש הלאכו ,םישיבכ תלילסו הפועת
 דועו ,תיזחה לש םיימדקה םיווקב ותרישש אבצ תודיחיל ןוזמו תשומחת תקפסא

 ,תיביטימרפה ןעוציב ךרד היה וללה תודובעה לכ תא ןייפיאש המ .הדובע יגוס תואמ
 .תודובעה תא עצבל וצלאנ םהב רתויב םישקה םיאנתהו

 ,םיחיגשמהו םידקפמה .היפכה ידבוע ייח תא הרציקש איה הדובעה קר אל ,םרב

 ,ירגנוהה אבצב םינעוצה םילבחמהו ,םתועשרב ונייטצה רשא םירטונהו םירמושה

 לע םידוהיה תא ושינעהו ,םירקבל תושדח תוריזגב םהלשמ עשר ופיסוה דוע רשא

 היצרופורפ ירסח םירומח םישנועב תובישח רסח השעמ הזיא לע הנטק הלילע לכ
 לע הדובעה תוגולפ ידירש םירפסמ םויה דע .רתויב תילאטורבה הרוצב ועצוב רשאו

 םיכנ ורתונ םישנא טעמ אל .םירגנוהה םינוממה םהב ועציבש ןישנועה תולועפ

 .וללה םיעשרה ילולעתמ םהייח ימי לכל תונוש תולחמב םילוחו

 וילגרב ותיילתו לבחב ןברקה תרישק היה רתויב םימסרופמה םישנועה ןמ דחא
 ילד ושאר לע וכפש ,געלל יולתה ןברקה ףלעתה רשאכ .הטמ יפלכ טומש ושארשכ
 וללה םיעשרה וכישמה וילא הבש ושפנשמו ,ושפנ תא וילא בישהל ידכ םירק םימ
 לכ תא שינעהלו ,רדסמ דאמ תובורק םיתיעל תושעל וגהנ ןכ .םייוניעה תרדיסב
 לע םמצע תא ליפהל תודוקפ םידבועל ונתנ רדסמב .יביטקלוק שנועב הגולפה

 םימעפ רפסמ אל ורזח הזה ליגרתה לע ,וקפתסה אל ךכב .שפרהו ץובה ךותל המדאה

 !!!םוקל !!!לופיל ,יאבצ בצקב היה לכהש ןבומכו ,דחא רדסמב םימעפ תורשע אלא
 קיזחהל לוכי היה אלש ימל ול יוא .הזה בצקה ירחא רגפמ היהש ימל היה יובאו יואו

 ,תינפוגה תוליעפה בצקב הדימע חוכ רסוחמ טטומתהש היה יד אל .יליגרת''ב דמעמ
 .הבורה תקב תופיחדו תוכמ תפסות גפס ףא אלא

 םיאולחתו תוחוכה תסיפא

 ,ץיקה ישדחב הדובעהו םויה רדס תא לובסל היפכה ידבוע לע השק היה םא
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 המכו המכ יפ ירה ,רתויב םהילע םיקיעמ םוחה ילגשכ ךרפ תדובע ודבע רשאכ
 לכ וא ימוג יפגמ םירסח ויה םידבועל .ףרוחה עיגה רשאכ אושנמ השק לבסה השענ
 ידכ ףרוח יליעמ וא םשג יליעמ םהל ויה אל ,םימה תרידח ינפב רחא הנגה יעצמא
 ףרוחה תומי דעו ,ץיקה תומיב ליחתה סויגה .תורעוס תוחורו זוע ירטמ ינפב דומעל
 .וערקנו וקחשנ רבכ תיבהמ םהמע ואיבהש םידגבה לכ

 ,תואיר תקלדב וקל םיבר .תונוש תולחמב ולח ''דאזאס-אקנאמ''ה ישנא יפלא
 םיינזא תוקלדב וקל םירחא .שממ םד בוז דע ויה היתובקעב ואבש םילועישהו
 ןתינ אל םילוחלו רחאמו .םיילגרהו םיידיה תועבצא תאיפקו ןורגיש תולחמ ,תופירח
 .תוומ ידכ דע הלחמה םתוא הפקת ,הלאכ םירומח םירקמב שורדה יאופר לופיט םוש
 העורש הראשנ םתפוג .הניארקוא תוברעב קחרה קחרה םש יא םתמשנ תא וחפנ םיבר
 .לארשי רבקב רבקהל וליפא וכז אלו ,תוהובגה גלשה תומרעל תחתמ

 םה םג ,םייחה ןיב ראשהל םיסינ יסינב וכז רשא ,היפכה ידבועמ ברחה ידירש
 ,תעפשו תואיר ,םיבצע תולחמב םייוקל םהמ םיבר .םימלש םירביאב ורתונ אל
 לכ דועו ,הביק תולחמו ןורגיש ,םיינזאו םייניע ישוחימ ,הובג םד ץחל ,בל תולחמ
 .םהייח תונש לכ םתוא תונעמה תונושמו תורתסנ תולחמ ינימ

 לארשי תבהא יוליגו םיחאל די תטשוה

 ידוהימ תואמל הריז ,שוראמראמו סורוטאפראק ויה (1941) א"שת תנשמ לחה

 ידוהי ורצי וז ךרדב .ירגנוהה אבצה לש הדובעה תוגולפב םיבצומ ויה רשא הירגנוה

 ןמ ויה הלא םירגנוה םידוהימ םיבר .םוקמה ידוהי םע בורק עגמ הירגנוה

 .שידיאה תפשב וטלש אלו םתודהיל ללכ םיעדומ ויה אלש הלאכ ויה .םיללובתמה

 םקוה םש ,בוחאר תפנב "ןאדגוב' רפכה דיל ובצוה וללה תוגולפה ןמ תחא
 תורעיבו םיהובגה םירהב םירוציב תודובעב ודבעוה הידבועו ,הדובע הנחמ הרובע
 הז היה הדובעה תניחבמ ךא ,וללה םירהה ןמ ףקשנ המישנ רצוע ףונ .רוזיאבש דעה
 י'עניטשיב"' תורייעה דיל .םילעופה לע רתוי דוע דיבכה קרו ,דואמ השק חטש
 .םייאבצ הפועת תודש ,הדובעה תונחממ ,םידוהי יפלא ילואו תואמ ונב ,"עניפטאלס"ו

 ןמ הברה היה אל םיימוקמה םידוהיהו הירגנוה ידוהי ןיב רצונש עגמב
 -ידוהי יוהב ויח סורוטאפראקו שוראמראמ ידוהי לש םבור בור ןכש ,ףתושמה

 הלאל דחוימבו ,םירגנוהה םיללובתמל ןיטולחל רז היה הז םייח חרוא ,ידיסח-יתרוסמ
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 ויה םידוהיו תודהי לע הלא םידוהי לש םהיגשומ .הביבסהו טשפאדובמ היה םאצומש

 םג וכז ,הזה יעבט אלה קתנה תורמלו ,ןכ יפ לע ףא .רתויב םילפרועמו םישולק
 םמלוע תפקשהב רומגה בוטיקה תורמל .תבבלמו המח םיחרוא תסנכהל הלא םידוהי
 ושעו ,םיחא תבהאבו תוחותפ תועורזב םוקמה ידוהי םולביק ,םהייח תוחרואבו
 השקה םתדובע תא םהילעמ לקהל תנמ לע תושעל םדי-לאל היהש לככ םנעמל
 .הביבסב ושח התוא רוכינה תשגרהו

 היח תודהי שוראמראמו סורוטאפראקב אוצמל ועתפוה הלא םיללובתמ םידוהי
 חריאש בידנה ידוהיה בלה תא וליג עתפל .המויק לע ועדי אל םלועמש וזכ ,תססותו

 ויהש לבםסנ יתלבה בצמהו םישקה םייחה יאנת ףא לע רשא ,רשוכ תעש לכב םתוא

 םליכאה ,תוריבסמו תופי םינפ רבסב םלביק ,םוקמב םידוהיה לש םקלח תנמ
 רשאכ ,עויסה לא ופרטצה תורענהו םישנה ףא .הלדה םתלכיל רבעמו לעמ םקשיהו

 ,החונמה םויב עיגהב ,עובש ידמ .הדובעה תוגולפ ידוהי ןעמל ,תעה לכ ,ופאו ולשיב
 לצא רקבל הדובעה תוגולפ ישנא תושנמ המכ ,ןאדגובלו אניפטאלסל ,עניטשיבל ואב
 רתויב םיפיה םירדחה תא ,הז ךרוצל ,םתושרל ודימעה שוראמראמ ידוהי .םהילעב

 ,ידוהיה היה ימ הנשמ היה אל .הצפח שפנבו םינפ רואמ ךותמ השענ לכהו .םהל ויהש
 טלמנ אל ינוציקה ללובתמה ףאו ,יזנכשאכ דיסחכ ,אוה דחא ידוהיה לרוג ירהש

 .הז רמ לרוגמ

 תוביסנב ךרענ םוקמה ידוהי ןיבו םילוגה םידוהיה ןיב שגפמהש יפ לע ףא
 הווחאה תשגרה .שפנה תולעתהו חור תרוק לש םיעגר םג ורדענ אל ,רתויב תומוגע

 םיאנתב רשא ,רתויב םיקוחרה תא הבריקו הרשיג ידוהיה לרוגב תודחאה תשוחתו
 דוחיבו ,םוקמה ידוהימ םיבר .םהיניב הרועפ ואולמו םלוע לש םוהת התיה םיליגר
 ולחה הירגנוה ידוהי וליאו .תירגנוהה הפשה תא םיסייוגמה ןמ ודמל ,תוריעצה תונבה
 סורוטאפראק ידוהי לש ,האלמהו תיסיסעה ,תנשודמהו האלפנה שידיאה ןושלב ריכהל

 .םיצובקל םיחדנהו םיבורקל םיקוחרה וכפה ךכ .שוראמראמו
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 ישיש קרפ

 תינמרגה תיזחה וקב

 רשא דע ,םייעבט לע תונוחצנ לוחנל הלחה הינמרגו ,המחלמה החקלתה רשאכ

 הל קפסל התירב תולעבו היתופתושמ שורדל הלחה ,הבקסומ ירעשל האבצ עיגה
 םביצהל התיה הנווכה .הדובעה ידודגב ותרשיש םיפסונ תוחכו ,םישדח אבצ תוחוכ
 לכבו תע לכב ,םימחולה םיינמרגה תוחוכל עייסל תנמ לע םיימדקה תיזחה יוקב

 .םהמ שרדי רבדהש םוקמ

 לכ .םידוהיה ברקב לודג שער השענ בוש ,הינמרג לש התשירד רבד עדוויה םע
 הדעו ינפב בצייתהל האירק וצ התע ולבק ,רורחש תודועתב הכ דע וקיזחהש הלא
 ימ תא בלשלו ,תינדפק הרוצב רורחשה ילבקמ תא קודבל התיה וצה תרטמ .תיאופר
 .היפכה ידבוע לש תוחוכה רתי ןיב רשפאש

 ,תויאופר תוקידבל שדחמ בציתהל רבג לכ היה בייח ,םסרופש שדחה קוחה יפל
 וכזש םידוהיה .ואל םא רורחשה תדועת תא תאשל אוה יאכז םא ועבקי וללהו
 התע ודחפ ,םיהובגה תונולחב םיצחל תלעפה וא דחוש ןתמל תודות רבעב רורחשל

 ,םיימשיטנא םיאפורמ תבכרומ תיאופרה הדעווה יכ םעדיב ,וז תובצייתהמ וששחו
 .רורחשה תדועת תא תינשב לבקל יוכיס לכ םהל ןיא ךכיפלו

 םיעצמא ינימ לכב וסינ בוש .ושאיתה אל םישנא ,תוששחה לכ ףא לע ,םלוא
 ."דאזאס-אקנאמ''ה הדובעה ידודגב תורישמ לספהל םיכרד אוצמל תונוש תולובחתו

 ,רוע תולחמ ,םייניע תוקלד ,הובג םד ץחלל ,תונוש םיכרדב ,םמצעל ומרג םידחא

 ידכ תוליל המכו םימי המכ ונשי אלש הלאכ ויה ,ידמ ךומנ לקשמו םילגרב םיעצפ
 ורזע ,תיאופרה הקידבל בצייתהל ןמזה אובב ,ןכאו .ידמ םישלחו םישושת תוארהל

 ,תורשל םירשכ ואצמנ םיבצייתמה לש םבור בור יכ םא ,וללה תולובחתה טעמב
 לע שיא ,דחא לכ לש ותובציתה םוקמו דעומ עבקנ וב רשא האירק וצ ולביק םוקמבו
 .ודודג לע שיאו והנחמ

 אלו ,והשימ וב רסח אל רשא ידוהי תיב היה אל ,ונקורתנ םירפכהו תורייעה

 לש םישודג םילחנ וכפשנ בוש .םירוהל דיחי ןב וא ,םיכר םידליל בא הז היה םעפ

 םינב המכ ןהל ויה השדחה תובצייתהל דע םג רשא ,תונקזה תוהמאה יניעמ תועמד
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 .םיימדקה תיזחה יווקב דאזאס אקנומה ישנא
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 .היפכה תודובעל םישדח םהילע ופסונ דוע התעו ,הדובעה ידודגב ותרשישש םינתחו
 לכ ןמיס תתל ולדח ןמזמ רבכ םהמ הברה יכ ,רשקה רמשנ היפכה ידבוע לכ םע אל

 עיגתש אלב םהל ורבע ופלח םישדח יבג לע םישדחו תועובש ,םייח חור לש אוהש

 וללה םירבגה יפלאמ רכז והשזיא ראשנ יכ חינהל בר םוקמ היה אל .םהמ העידי לכ

 .הניארקואב הריזגה ץרא לא וחלשנש

 ,םתיב ךות לא םהידכנ תא ףוסאל ויה םיבייח םיללמואה אתבסהו אבסה
 םיכרה םידליה לע ולכתסה בר רעצב .הבצקב וגישהש םחלה תפב םמע קלחתהל
 רתילו בלח סוכל ,לוחה תומיב םחל תסורפלו ,תבשב הלח תיזכל םשפנ תאצוי דציכ
 היה רתוי דוע .רוזעל טעמכ רשפא היהיש אלב תאז תוארל היה השק .ןוזמה יכרצמ
 לכ היה אלו ,םישובלמ קיפסמ ויה אל ,םישקה ףרוחה תומיב םלבס תא תוארל השק
 ללכב ובשחנש רואמו הקסהל םיצע לע רבדל אלש ,םישדח םהל תונקל יעצמא

 .םהה םימיב תורתומל

 הרטשמב תובציתהו תיב רסאמ

 ומע איבה םוי לכ .תוזירזב עצבתהל עשרה תוקוח הלחה ,האלהו תע התוא ןמל

 לכש ךכב היה יד אל .טשפאדובב העשרה תוכלמ ידי לע ונכוה רשא תושדח תוריזג
 היפכה תונחמב םתדובעל םידבעושמ ,םהידיב םידוכל ויה רבכ םיריעצה םירבגה
 תיראש לע םג ןיע םישל ךירצ היהש אלא ,עשרה תוחוכ ידיב םידבעכ םיקזחומו

 םישנא ,החפשמה ישאר לכ תא ובייח ךכ םשל .ףטהו םישנה ,םינקזה לע ,הטילפה
 לע םהל ומתחיש תנמ לע ,םימרדנָפזה לצא וא הרטשמב תבש לכב בצייתהל ,םישנו
 .םתיבב םיאצמנ םה יכ הרומה הדועת

 תא ומיתחי רשא דע וניתמהו ,הרטשמב םיפסאנ םידוהיה ויה תבש ידמ ,ךכו
 םירתונה םידוהיה תא קיזחהל התיה ךכב הנווכה .ךכל העובקה תמתוחב םהיתודועת
 רתויל תיבה תביזע תא עונמלו ,ומוקמל דחא לכ רושקל ולכי וז ךרדב .תיב רסאמב

 םויב בצייתהלו רוזחל היה םלוכ לע ,תרחא הרירב דחא ףאל התיה אל .םימי עובשמ
 .דקפמה תעשב חכונ תויהלו תבשה

 ומויב םוי ידמ ונשנו ורזחש םישעמ ,םידוהיה יפלכ וללה םיליפשמה תוזחמה
 ררתשנש בצמהו ,םרטשמ תחת הערל םידוהיה םילפומ דציכ הארמה ,םייוגה יניעל

 ,דחא ףאמ שושחיש אלבו הביס םוש אלב םידוהיה לע ךורדל ינעוצ לכ היה לוכי ובש
 תאנש לש קדייחה רדח םחומל ,םיטושפה םירכיאה לע דואמ ועיפשה הלא לכ
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 םהינכש ןיבל םניב התיהש הקיתווה תודידיה לש תוצוצינה ובכ טא טאו לארשי
 .םידוהיה

 םיעורק םהידגב רשאכ ,םיגלשבו םימשגב ,ףרוחה תומי לכ םידוהיה ודמע ךכ

 הרזע םהל שיגיש ימ היהיש אלל ,תונוטלשהמ דחפנו רוקמ דער םפוג לכו ,םיאולבו

 םירגנוהה םירטושה ויה ,תידוהיה הדעה יוניעו תלפשה לש ולא תוזחממ .יהשלכ
 םידוהיה תא םילבקמו םהידרשמב םיבשוי ויה רשאכ טרפב ,םינהנ םימרדנָגזהו

 טושפ ,ןנולתהל ימ ינפב היה אלש הדבועה התיה לכמ העורג .תבש ידמ המיתחל

 .תוינחצרה םהידיל לופיל קשח היה אל דחא ףאלו םיערה םיבלכה םע ליחתהל ודחפ

 היקבולסו ןילופ ידוהימ תודירחמ תוקעזא

 וילא השקה בצמב םיקוסע ויה ירגנוהה ןוטלשה תחת םינותנה םידוהיהש דועב
 הינלופב ,לובגל רבעמ םהיחא לש תודירחמה םהיתוקעז םהינזאל עיגה ,ועלקנ
 לש םרז עיגה דעה ירושימו תורעיה יבעמ ךרד ,םיטאפראקה ירהל רבעמ .היקבולסו

 .סה ישנא ילולעת לע הירגנוה ידוהי ודמל םהיפמ .בויא תורושב םהיפבו ,ברח יטילפ

 ,וברחנש תוידוהיה תוליהקה לרוגב הלע המ עדונ םהמ .שוביכה תוצרא לכב .ס
 םשמו תואטיגה ךותב ואלכנ רשא ןהיבשוי לש םלרוג היה רמ המ עדונ וישכע

 .ףרטה תויח ינרפצמ לצנהל הכז דאמ ןטק קלח קר רשאכ תוומה תונחמ לא וחלשנ

 הנושארה םעפב הירגנוה ידוהי ועמש ,םיטילפה יפמ ועיגהש ,הלא תועומשמ

 לע ,זוכירה תונחמ לע ,ופאטסיגה עציבש םימדה תולועפ לע , .ס .סה יחצרמ לע
 תבכר לכ רשאכ ,הנידמה תווצק לכמ הקנילברטל םוי םוי ועסנש תובכרה תורייש
 וקזחוה םהב םיישונא יתלבה םיאנתה לע ,אשמ תונורק םיעבש דע םיששכ הנומ

 .שיא םישימחו האמ דע םירשעו האמ סומע היה ןורק לכ רשאכ ,תוומה לא םילבומה

 ,ןילופ תולובגל רבעמ הברה רבכ הגרח םיצאנה לש הכוראה םדי יכ עדונ םג וישכע
 היברסב ,הירגלוב לא הינמרגו ןילופמ וטשפתה םהלש הדמשהה תולועפ יכו

 .היקבוסוכַצו

 דע םלוא ,שוראמראמו סורוטאפראק ירוזיא לכב ורזפתה וללה ברחה יטילפ

 הירגנוהש קפס םוש היה אל ,םיבר םימי םש תוהשל ולכוי אל יכ םהל ררבתה הרהמ
 םילולע עגר לכב יכ ,שושחל הממ םהל היה .םיטילפה תייעבמ היניע תא םילעת אל
 תוזוחמה םגש הנקסמה לא ועיגהשמ .תירזכאה תשלובה לש התשרב דכלהל ויה
 םש ,הנשיה הירגנוה לא המינפ רובעל ולחה ,םרובע חוטב טלקמ םיווהמ אל וללה
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 טלקהל ולכי םש ,םישדחה תוזוחמב ויהש ףקותה לכב עשרה תוריזג ויה אל ןיידע
 .םייוסמ ןמזל ,תוחפה לכל ,עובק אל םא ,טלקמ אוצמלו תולקב רתוי

 סחי הלשממה התליג ,הירגנוהל עיגהל םיטילפה םרז לחה רשאכ ,הליחתב
 ועיגהש םיללמואה לע תונמחר לש הדמ ,םימעפל ,התליג ףאו ,םהיפלכ ינלבוס

 תונוטלשחו םיחותפ ויה הנידמה ירעש ןכאו .התרזע תא שקבל תוחוכ תסיפאב
 תצאונמה תינמרגה היחה לש חירה ישוחשמ םלוא .קסופ יתלבה םרזה ןמ ןיע ומילעה
 ןכומ אל ,ידוהי ףרט לכ רחא טוהלה יצאנה ןטשה .הנתשה לכה ,הזה טלקמה תא וליג
 ןילרבמ םירורב םיזמר וחלשנ הרהמ דעו ,הירגנוהב השענה םע םילשהל היה

 התיה אל ,תרחא התצר םא םג ,הירגנוה .םנוצרל דוגינב אוה רבדה יכ טשפאדובל
 ישועכ תוארהל יאדכ יכ רורב היה ירגנוהה ןוטלשל ,םינמרגה םע ךבתסהל תניינועמ

 .םינמרגה לש םנוצר

 ,םיטילפה יפלכ וסחי תא ירגנוהה ןוטלשה הניש ,ינמרגה זמרה עיגה זאמ ,ךכו
 ,תוירזכאב םיטילפה תא ףודרל ולחה םירגנוהה .הזה טלקמה תא םג ודביא ךכו
 לא םושרגו היקבולסו הינלופמ ברח יטילפ ודכלו תוקירס וכרע תשלובהו הרטשמה

 .הדמשהה תונחמ

 יכ ררבתה םא וא ,ינלופ חרזאל הסחמ תניתנ "'ןווע''ב ימוקמ ידוהי ספתנ םא
 לא ,הניארקואל ותחפשמ לכו אוה שרוג ,חורבל וא הסחמ אוצמל תורשפאב ודיב עייס

 תא וליצהש םירוה וליפא .םלועל בושל היה לוכי אל םשמ ,רעטסעינד רהנל רבעמ

 .רומח שנוע ולבקו ורסאנ םהינב

 ןמ וששחש ףאו ,הנכסב ללכ ובשחתה אל ,םינמחר ינב םינמחר ,םידוהיה לבא
 ברחה יטילפ תא תוחותפ תועורזב ולבק ,ןילופמ ידוהי ריתסמש ימל יופצה שנועה

 רשא םיפייוזמ תוריינו תודועת תלבקב םהל ועייסו םיחא לאכ םהילא וסחייתה ,וללה
 םג אלא הסחמו רויד םהל ונתנ קר אל םידוהיה .הירגנוהב םתוהש תא םהל ורשפיא
 תובקעב לודגה םבאכ תא ובאכו םרעצב ופתתשהו תונוש תודובעב םתוא וקיסעה

 .ןילופ תודהי ןברוח

 היקבולס תודהי לרוג

 הנידמכ היקבולס הזרכוה ,תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לש הקוריפ םע
 תושארב ."תואמצע"ל התכז ,1939 סראמל 14-ב ,ןכמ-רחאל המ ןמזו ,"'תימונוטוא"
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 תושארל וליאו ,אישנל רחבנ וסיט רמוכה :םייצאנ-ורפ םיגיהנמ ינש ודמעוה ןוטלשה

 םיריכבה םיגרדב ,םידיקפהו םירשה לכ םג .אקוט רוספורפה רחבנ הלשממה
 םהירבח לע וליפא ולע םידוהיל םתאנש לדוגב ,לארשי יררוצכ ועדונ ,םירטוזהו

 .ש"מי םיינמרגה םיסגלקה

 ,תקהבומ תימשיטנא תוינידמב היקבולס תלשממ הטקנ הנוטלש תישארמ רבכ
 לש הרוש רשיא םירחבנה-תיב רשאכ ,(1941) א"שת תנשב האישל העיגה וז םלוא
 יקוח' לע וליפא םתרמוחב ולע הלא םיקוח .םידוהיה דגנ תוער תוריזגו עשר-יקוח

 ןפואב הפתתשהש הנושארה הנידמה התיה היקבולס .הצמישל םיעודיה ''גרבנרינ

 שוריגב הקלח תא החמשב "המרת''ו הפוריא ידוהיל ''יפוסה ןורתפה' תינכתב ישעמ

 .הצראמ םידוהיה

 קוליס ןעמל לעפיש ונממ ושקיבו ש"מי רלמיהל םמצעב ונפ הנידמה ישאר

 םיחרזאהמ דימתלו תחא רטפיהל םיקבולסה וצר ךכ לכ .היקבולס תמדאמ םידוהיה
 רכש" ,םיקאראמ 500 םלשל םינמרגה לש תמזגומה םתשירד םגש דע ,םידוהיה

 לודחל םיטילשה תא האיבה אל ,היקבולסמ שרוגיש ידוהי לכ רובע ,"החרט

 ומיכסה היקבולס יגיהנמ .רתויב רצק ןמזל ולו ,םתפיאש תא זונגלו םהיתושקבמ

 םישרוגמהש ,החטבה םינמרגהמ ושרד ,ךכל הרומתכ ךא ,שרדנה םוכסה תא םלשל
 .הלשממה תושרב ראשי ידוהיה שוכרהש םגו ,הנידמה תמדאל םלועל ובושי אל

 םידמל ונא ךכ ,136 .739-ל (1930) צ"רת תנשב עיגה היקבולס ידוהי רפסמ

 ,ן[כמ-רחאל םינש רשעכ םלוא .תע התואב הנידמב ךרענש ןיסולכואה דקפמ תואצותמ
 רפסמו הירגנוהל וחפוס הנידמה יחטשמ םירכינ םיקלחש רחאל ,(1940) ש"ת תנשב

 .היקבולסב םידוהי 89 ,000 קר ורתונ ,הנממ ורגיה םידוהי לש לודג

 -כ .גרובשרפ ריעה ידוהי תא שרגל תונוטלשה ולחה 1941 רבוטקוא שדוחב
 הדשה ירע לא ורבעוהו ריעה ימוחתמ ושרוג הליהקה ידוהי 15 ,000 ןיבמ 10 ,0

 ידוהי לכ לש לודגה שוריגה עסמ חתפנ (1942) ב''שת תנש תישארב .זוכיר תונחמלו
 רפסמב זוכיר-ידקומ ומקוה ,"שוריגה תמישמ" עוציב תחלצה םשל .היקבולס

 ,יקאבונ ,אנילי'זב ויה הלא זוכיר תודוקנ .םישרוגמה םידוהיה ואבוה םהילא ,תומוקמ

 .אקנורטפו דארפופ ,דרס

 הז חולשמ .1942 סראמל 26-ב דארפופ הנחממ אצי ץיוושואל ןושארה חולשמה

 םינקז ,םישנו םישנא ויה םהבש ,םיפסונ םיחולשמ ואצי ןכמ-רחאל .תורענ 999 ללכ

 ,ץיוושואל ואבוה םישרוגמהמ קלח .םירחא זוכיר ידקוממו דארפופמ ,ףטו םיריעצו



 חולשמ

 תונב

 לארשי

 .\יוושואל
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 םקלחו ,םיינמרג םילייחו אקנילה רמשמ ישנא לש הדבכ הרימש תחת םינותנ םהשכ
 .ןילופבש ןילבול ירוזיאל אבוה רחאה

 ידוהי שוריג לש ןושארה בלשה םייתסה ב''שת תנש לש םירופיכה-םוי רחאל

 בור ומכ ,םישרוגמה ינורחא .םייתנש לש הפוקת ךשמל וקספוה םישוריגהו ,היקבולס
 שודיק לע םשפנ תא ,םלוככ םבור , ורסמ םש ,תוומה תונחמל וחלשנ ,םימדוקה

 עסמ רחאל ,םימדה ריצק םוכיס .הגירהה-איגמ הטילפל ורתונ םיטעמ קרו ,םשה

 57 ,752 -ב םכתסה (1942) ב'שת ץיקב ץיוושואל םשוריגו היקבולס ידוהיב חבטה
 .שפנ

 ךשוממ ןתמו-אשמ תובקעב הגשוה ץיוושואל םיחולשמהו םישוריגה תקספה

 -אשמה ,ש"מי ינצילסיו ,םינמרגה לש םגיצנ םע םיידוהיה םינוגראה ישאר ולהינש

 בוד לאכימ םייח יבר םזי םתוא ,םינמרגל דחושה ימולשתל תודוה הפי הלע ןתמו

 . לדנמסייו

 םינזיטרפה דרמ תא אכדל וחילצה םינמרגהש רחאל ,םייתנש רובעכ

 ולחה םרטב דוע םלוא .שוריגה עסמ שדוח ,ה"'שת תנש תישארב ,םיקבולסה

 .םמעז תא םינמרגה םהב וליכ ,הדמשהה תונחמל היקבולס ידוהי תיראש חולשמב

 םידוהיה לכ תא גרוהל ואיצוהו ,םינזיטרפה ןוגראל תוכייתשהב םידוהיב ודשח םה

 וזכורו ושרוג םירחא םירוזיאב ואצמנש םידוהיה רתי .הדירמה רוזיאב וספתנש
 ץיוושוא הנחמל םיחולשמ השמחב ,הנורחאה םכרדב ,ורבעוה םשמו ,דרס הנחמב
 .םירחא תונחמלו

 הילע התלע רזכאה תרוכה לש ודי ,הלערתה סוכ תא התתש היקבולס תלוג םג
 תראופמ תודהימ ודרש ברח-יטילפ רפסמ יתמ קר .הנינב בורו הנינמ בור תא התליכו

 .וז

 ינב םידוהיה םהיחאב השענה לע דואמ טעמ ועדי שוראמראמו סורוטאפראקב
 לש םהיפמ ונעמש ,תושולקהו תולפרועמה תועידיה טעמ תא .הנכשה היקבולס

 ,גרובשרפ :היקבולס תובישיב ודמלש ,שוראמראמו סורוטאפראק ינבמ םירוחב
 ורפיס ,א"שת תנשב דוע ,םהיתבל םבושב .דועו ןארוש ,ארטיינ ,אטנאלאג ,ףראדסנוא
 תוליהקה ינב לש םקלח-תנמ התיהש םירוסיה-תאס לע ,רעיש ירמסמ םירופיס ונל

 ימשיטנאה רטשמהו יצאנה ףגמה תחת סמרמלו הסישמל ונתנש ,היקבולסב תושודקה

 .הנידמב ירזכאה

 ,ונא ךכ ,םיבר םידוהי בושי תומוקמב ומכ .ונתאמ המלענ התימאל תמאה ךא
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 הדמשההו םישוריגה ,חצרה עסמ לע המואמ ונעדי אל ,שוראמראמו סורוטאפראקב
 ,חצרל התפתושו היקבולס תלשממ .היקבולס ידוהיב ימשר ןפואב עצבתהו זרכוהש
 תונש ךלהמב .םידוהיה םהיחרזאב המויא תוירזכאב וללעתה ,הירגנוה תלשממ
 םישעמה תא םידוהיה םהיניתנב וללה ועציב ,המחלמה ץורפ רחאל ,םנוטלש
 ללוחתמה תא םיריתסמ םהש ךות .תושונאה תודלותב רתויב םיארונה םייטסידאסה
 תמחלמ המייתסנש רחאל קר .לודגה םלועה יניעמ םהיעשפ תא םימילעמו םצראב
 עדונ ,םרוה - וללה תונידמב השענה תא ריתסהש םימדה ךסמו ,הינשה םלועה
 תוליהקה לכל רכז םוש היה אל רבכ רשאכ קר .וירוחאמ וללוע המ םלוכל ררבוהו

 ,דמשוהו קחמנ לכהש ררבתה ,היקבולס תנידמ יבחרב בורל תורוזפ ויהש תוראופמה
 'ה ,ץיוושוא לש םינשבכה יעול תא ועיבשה היקבולס ידוהי תובברש עדונ זא קרו
 .םמד םוקני

 ויה ,תיברע תליפת רחאל ,םהיתבל בושל םידוהיה ורהימ אל םיבר תסנכ-יתבב

 דחפב .םלועה לש הקיטילופב םיקסועו רעובה חאה דיל םיבשיתמ ,םש םיראשנ
 דירחמ היה .םינמרגה ידיב םישובכה םיחטשהמ תושדחה תא לכה ועמש הדרחו
 ררוצה דציכו ,עבטה ךרדל דוגינב שממ ,המחלמב םיצאנה םיחצנמ דציכ עומשל

 ,םיבחרנ םיחטש ףרוש ,תונידמ סרוה ,היסורמ תויקנע המדא תועוצר ךתוח ינמרגה
 ,תיצאנ היחה השוע המ עומשל היה עזעזמ .םימלש םיבושיו םירפכ שאב הלעמ
 הירחא הריאשמו םחר אלל תפרוטו תסרוד איה ,הלגר ףכ תכרודש םוקמ לכב רשאכ

 אל ,תואדוו רסוח ןימב םייורש ויה ,םילהובמו םיינבצע ושענ םישנא .סרהו ןברוח
 תימוימויה םקלח תנמל וכפהש םירוסיה .םלרוגב הלעי המ םתעד לע תולעהל ולכי

 ויה רבכ םה ,םיצאנה ידיל ולפנש םידוהיה לע רבעש המ תמועל םהיניעב ודמגתה
 .הזמ עורג םהל היהי אלש הווקת ךותמ ,הבהאב םלבס תא לבקל םינכומ
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 יעיבש קרפ

 ינודזה "תוחרזאה קוח' לולעת

 התיה ,רוזיאל םתסינכ רחאל ,הירגנוה תונוטלש לש תוינודזה תולועפה ןמ תחא

 הלפיט הצמישל העודיה רפסה תרטשמ ."תוניתנ ירסח" םושירו תוחרזאה תקידב
 הז השעמ .םתונמאנב קפקפ ןוטלשהש םידושחה לכ לש תומישרו תסטרכ תנכהב

 ןיאכ ויה הל ומדקש תוערואמה לכש ,האבש השדח תונערופל ןושארה תואה היה

 .התמועל ספאכו

 תוחרזאה תרוקיב קוח' תא ירגנוהה טנמלרפה קקוח ,1941 ינויב 27-ה םויב

 הירגנוהב םתבישי תופיצר תא חיכוהל הירגנוה ידוהי לכ תא בייח רשא ,''תירגנוהה

 םיאצמנ םהיתובא תובא יכו ,1850 תנשמ ונייהד ,תונורחאה םינשה םיעשתב

 ללגב םא ,תוחרזא תדועת גישהל םדיב הלע אל רשא אלא .םיסימה ימלשמ תמישרב

 יווצ רצק ןמז ךות ולבק ,תורחא תוביס תואמ תמחמ םאו םהילא תודיקפה תאנש

 .היצילאגל שוריג

 םידרשמב וצצורתה ,תילכלכ הניחבמ רתוי ססובמהו דימאה דבורה ןמ םישנא

 לע הנגהל הכשלה ידרשמ .םתוחרזא תא תוחיכומה תודועת שוכרל ידכ םינושה

 םירות םש ובנדזה םוי לכבו ,םדא ינב םיסומע ויה טשפאדובב םידוהיה תויוכז

 תודועתה תא שוכרל ושקיב רשא ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי לש םיכורא

 םידרשמל הסינכה דיל וצבר ןותחתה לילגה ידוהימ םיבר .הירגנוהב ראשהל תוצוחנה

 .דרשמה תחיתפ תעשב רות םמצעל חיטבהל ידכ ,הלילה תועשמ הלא

 ,הדיל תדועת גיצהל םידוהיה םיבייח ויה ,תוחרזאה תודועת תא גישהל ידכ
 ןמ הז היה אל .םהיתובא תובאו םהיתובא לש תוומה תודועתו ןיאושינ תדועת
 ולהינ אל םינוירטונה ידרשמ .תורייעהו םירפכה ידוהיל אל טרפבו ,םילקה םירבדה
 ןיב תומאתה יאל םרג רבדה .ימשר ןפואב ןתחתה דחא לכ אלו ,קיודמ םושיר
 המרגנ ןכ ומכ .םינושה םידרשמב םייוצמ ויהש םיאצמימה ןיבו םינושה םיכמסמה
 םתוא אוצמל היה השקו םידעה תומשו םישנאה תומש םע תוכבתסה ךכמ האצותכ
 לובלבה לכ ירחאו ,םהינימל תוריינ לכ וכבתסה ךכ .םתודע תא תמאל ואוביש מ"'ע

 .תודועתו םיכמסמב םיקיתה ובעתה לודגה

 תדועת תא שוכרל םידוהיהמ רכינ קלח הכז ,תופעות ןוה ואיצוהש רחאל ,ןכאו
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 תישממ הנכס לאכ תוחרזאה תריזג לא וסחייתה אל םיבר םלוא .תפסכנה תוחרזאה
 תמקרנ תינטש תינכת הזיא תעדה לע תולעהל ולכי אל ,טושפה םלכשב .תידימו
 לכו םה ירה .תוטשפב ןינעה לא וסחיתה וללה םימימתה םידוהיה .הריזג התואל ביבס
 ודלונ םהיתובא תובאו תובא םג אלא ,םהיתובא קר אלו םה קר אלש םיעדוי םלועה

 .תאזה המדאה לע

 ושע ,הירגנוה תלשממ לש התמיזמ ירוחאמ רתתסמ המ וניבה רשא םידוהיה
 אצמנב התיה אלש רחאמו .תוחרזאה תדועת תא גישהל תנמ לע ,םדי לאל רשא לכ
 איבהל היה לוכיש ימ לכל תא ודחישו םפסכ לכ תא םידוהיה ורזיפ ,תרחא ךרד םוש
 דמאנה שוכר שוראמראמו סורוטפאראק ידוהימ םירגנוהה ודדש ךכ .תלעות םהל
 תא איצוה דחא בא אל .תרחא הרירב םהל התיה אל טושפו ,ץוליא הז היה ,םינוילימב
 תוכזל ידכ ,םינש ךשמב עזיו למע בורב ותב רובע ךסחש ,הינודנה תונוכסח לכ
 ןיטולחל וקתונש םישנאל טרפבו ,םלוכל היה אל תאז םג ךא .ירגנוהה ''דסחייל

 ,ףסכ ילכ ,םתיב יצפח תא רוכמל וצלאנ וללה םילממואה .םתסנרפ תורוקממ
 םהמ וצצמ לכה תא ,השוריב םדיל עיגה םקלחש ךרע ירקי תיב יצפחו בהז יטישכת
 דשל דע וצצמו וצצמ ,םיעשורמה םשרימה ידיקפו ,םירוראה םירגנוהה םידזה
 .עשיה ירסח םידוהיה לש תושביה םהיתומצע

 תוחרזאה תודועתב ודייטצהו הנושמה וצל ונענ הירגנוה ידוהי תיברמש ףא לע

 תוליהקו רמה ןידה רזג עוציב תעש העיגה רשאכ ,ךרוצה תעב ,םוקמ לכמ ,תודחוימה

 םיסגלקה ובשחתה אל ,שרושה ןמ ורקענ שוראמראמבו סורוטאפראקב תומילש

 ותוא הליצה אל ,חולשמב חלשהל המישרב ללכנש ימ לכ .תודועתב ללכב םירגנוהה

 םישנאה ומכ קוידב היה ולרוגו ויצפח תא זוראל הדוקפ לביק אוה ,הדועת םוש
 הנווכ לכ התיה אל תוחרזא תודועתב דייטצהל לשממה תשירדל .הדועתה ירסוחמ

 ןמזה אובב ירהש ,םידוהיה דגנ תודרטהו םירוטרטה עסממ קלח קר הז היה ,תיניצר

 היאשונ תא ליצהל ידכ הדועתה לש החכב היה אלו הז אוהכב תוחרזאה הליעוה אל

 .םעזה תעשב

 הירגנוהל "תונמאנ תחכוה"ל המיזמה

 ןמזב וליפא .םידוהיה דגנ תומיזמה תשירחמ חונמ עדי אל ירגנוהה חומה

 הירגנוה תודהי יגיהנמ רשאכ ,תוחרזאה לולעת לש ומוציעב דורט היה םעה ןומהש

 ,הדמשההו שוריגה תריזג תא תוחדל תונוטלשה לע עיפשהל םיעצמאו םיכרד ושפיח

 .השדח הרצו הריזג איצמהלו בושחל הזה ינטשה חומה קיפסה רבכ
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 הלשממל םתונמאנ תא וחיכויש םידוהיהמ הירגנוה תלשממ השרד םעפה
 וביוח ,תוחרזאה תדועת תא גישהל למע בורב וחילצה רבכש הלא וליפא .טשפאדובב

 ןוטלש תונשב יכ רשאי הב בותכהש תוהזה תדועת לא תפסונ הדועת ףרצל התעמ

 העיגפ םושמ וב היהש השעמ וא הלועפ םוש הילעב ושע אל סורוטאפראקב םיכָפצה

 םניא יכ חיכוהל םיכירצ םידוהיה ויה כ"ומכ .רוזיאב הירגנוה לש םיסרטניאב
 םיסורל ורזע אל יכו ,הירגנוהב תיטסינומוקה תרתחמל וא הגלפמל םיכייתשמ
 .הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב

 תולילע קרו ךא םיממוז ,הירגנוה לש עשרה תונוטלש דציכ לכה ואר ןיעב ןיע

 תוטורפה תא םסיכמ טוחסלו םידוהיה תא ששורל איה םתמגמ לכ יכו ,םידוהיה דגנ

 תוננכותמ ויה תופוכתה תוריזגה .תוומה לא ושרוגי םרטב ,םהב ורתונש תונורחאה
 םידוהיה לש םחור תא רובשל דעונ רשא "יתפומ" רדסב ועצובו וקקחנ ןהו ,שארמ
 היהי ,םירגנוהה וויק ,ךכ .םברקב דוע רתונ םא ,םייחה תוודח לש ץוצינ לכ תובכלו
 .םהלש תעשפנה םע חצרה תינכת תא רתוי רחואמ עצבל רתוי לק

 דרמה ץרפ רשאכ ,1919 תנשב יכ ומשאוה ,םידוהי םניאש וליפאו ,םידוהי
 םישלב .סורוטאפראקמ םירגנוהה תא שרגל תרזוע די ונתנו ול ועייס ,יטסינומוקה

 דוע תולגל ידכ ,םירפכהו םירעה תוניפ לכב וצצורתה הלשממה םעטמ וחלשנש

 תורישה .םידוהיה דגנ דחוימב תולילע וננכיתו תומיזמ ומקר םג ןמזב ובו ,םידושח

 םה ,םהיתונברקל הטילק םוקמ תנכהב הלילו םמוי דורט היה ,הירגנוה לש יאשחה

 ימל ול יוא ,ינמרגה ופאטסיגה לע וליפא םתוזבנב ולעו םתכאלמב "ונייטצהי'
 "'םירומח םיעשפ''ב ךרוצ היה אלו .םתשרב דכלהלו םהידיב לופיל ולזמ ערתיאש

 דכלהל ידכ רתויב הנטקה הלילעב וליפא היה יד ,ירזכאה םלופיטל "'תוכז'יל ידכ

 ושפיחש םיער םישנא ,םייוגה םהינכש ללכ ךרדב ויה םידוהיה ירסומ .םהינרפצב
 ושטל טושפש הלאכ ויה ,תאז ושע המקנ ימעטמ קר אלו ,ידוהיה ןכשב םקנתהל ךרד

 רתוי לק רבד היה אל .ידוהיה לש ותניגו ותיב תא קושעל וואתהו הערה םהיניע תא

 תנוטנטק הריבע לע וא תונמאנ רסוח לע ןישלהלו םישלבה דחא לא תשגל רשאמ

 םידוהיה תא רוצעל ידכ תקפסמ הביס תונוטלשה ואר רבכ ךכבו ,רכמ רחס ינינעב

 .חירבו גרוס ירוחאמ םרגסלו

 תפות ייונעל רהוסה תיב

 ,הירגנוהל תונמאנ רסוחב ודשחנש םידוהיה דגנ רצעמה תודוקפ עוציב םע

 ונוכ וללה רהוס יתב .שטאקנומו ראווגנוא םירעב תפות ייוניעל רהוס יתב ומקוה
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 םדק יררה רפש דפ

 םישנא דגנ רוריטו הלבח יזכרמכ ועדונו ,"אטיראהלע םיעק" :תירגנוהה הפשב

 םייוניעה יתב ומקוהו דייצה תולועפ וכרענ המשלש הרטמה .לוגיר תולועפב ודשחנש

 ודשחנש םינושארהש ןבומכו ,היסור תבוטל לוגיר ינפמ הנידמה תא חיטבהל ,התיה

 . 'הירגנוה יאנוש" םידוהיה ויה םיילאיצנטופ םילגרמכ

 םש ועציבש תוירזכאה ישעמו תפותה ייוניעב הצמשל ועדונ וללה רהוסה יתב

 תא וריכזה ושמתשתה םהבש םירישכמהו םייוניעה יכרד .םירוצעב לשממה יחילש

 םבור ,םייח וללה אלכה יתבמ ואצי םיטעמ קר ,היציזיווקניאה תפוקת לע םירופיסה

 .שממ תוומ דע ונועו וכוה

 םישנא לש המישר הרטשמה דיב יכ ,איהה תעב וצפוהש תוינודז תועומש
 דגנ הריתח תולועפב ופתתשהו תיטסינומוקה תרתחמה םע לוגיר ירשק ומייקש
 ולבכנ םיריסאה .םישנא תואמ לש םרסאמל ומרג ,ירגנוהה שוביכה רטשמ
 םיברו םירפכה ןמ םינתור םירכיא הברה ויה םהיניב .הריקחל ואבוהו תוארשרשב

 , םידוהי אלו םידוהי ודמע ךכ .ושאר לע לפנ לק דשחש ימ לכו ,תורעיה ינכושמ
 רחאלו ,תטהולה שמשל ףושח םשארשכ םויה לכ םיאמצו םיבער ,הדיגבב ודשחנש

 לא ושגנ ,תועובש םימעפלו םימי וכרענש םישקה םייוניעה תורדס ומייתסהש

 .תויטסידאסה תוריקחה

 םידושחה לש םקלח תנמ ויהש לבסהו םירוסיה תא ראתל ללכב רשפא יא

 שארמ רבכ וניכה וללה ,םידחוימ םיירזכא םירקוח ואבוה הלאה תוריקחה לא .וללה
 המכ ירחא קר .םהיתונברקב ללעתהל ולכויש תעל ופיצו םיילאטורב יוניע ירישכמ

 ןתינ זאו ,םדי תמיתחב םתודע הרסמנ ,םירוצעה לש םחור הרבשנ רשאכ ,לבס ימי

 .וארבנ אלו ויה אל ללכש םירבד םהיפמ איצוהל היה

 הריבעל הלק הריבע ןיב לדבה םוש האר אלו ןיחבה אל ירגנוהה רטשמה

 וא רכוס לש םימרגוליק טעמ תריכמב וא ,חמק קש תריכמ לע ספתנש ימ .הרומח
 - ירגנוהה גיהנמה תנומת תא בילעהש והשימ לע ונישלה םא וא ,םיציב תואמ המכ

 ףתיש יכ וילע ונישלהש ימ ומכ קוידב ןידה רמוח לכב דימ שנענ ,שאלקימ יטראה
 לכל השנעהו המשאה רמוח קפסל ידכ תונטק תולילעב היה יד .םיכפצה םע הלועפ

 וליפשהל ,רוצעה לש וחור תא רובשל וצר םירגנוהה .רסאמ ישדוח רפסמל תוחפה

 .םייקתהל ךישמהלו תויחל ןוצרה תא ונממ תחקלו רפע דע

 םידזה ידי לע וניתובאו ונא ונרבעש םייוניעהו לבסה לש המישרה איה הכורא

 לבח ,וחכתשנ רבכ איהה הפוקתה ןמ םירבד הברה .ש"'מי םירגנוהה םירוראה
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 .בתכה לע םהיתואלת רופיס תא ולעה אל תאזה המויאה תפותהמ ורתונש םידירשהש

 הברה ,ונל םיעודי אל ללכ םידוהיב םירגנוהה םיטילשה ועציבש םיעשפ הברה

 םינועמה יכ ,ךכ לע ונל רפסיש ימ ןיא .םלועל דוע ולגתי אל תודירחמ תודבוע
 םהיתומשנ תא וחפנו דמעמ קיזחהל ולכי אל םה ,םייחב דוע ורתונ אל םיאכדנהו

 םג ,םרבקל םמע ולטנ םפוג תא קר אל ,םדגנ תויטסידאסה תוריקחה לש ןמוציעב
 .םהייח תונש ףוס ביבס הכורכש םירוסיה תליגמ תא
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 ינימש קרפ

 שוראמראמ-סורוטאפראק תוליהק ןברוח תישאר

 םיעשפה ןמ דחא תא עצבל הירגנוה תונוטלש ולחה (1941) א"שת תנש ץיקב

 ירסח" םנהש הנעטב תוחפשמ יפלא םהיתבמ םרקעב ,ועציבש רתויב םידירחמה
 ידי לע ,םהיתבמ ואצוה םויה רואלו הבר תוירזכאב .היצילאגמ םאצומ יכו "תוניתנ
 .רעטסעינד רהנל רבעמ לא היצילאגב שוביכה רוזיאל ושרוגו ,תירגנוהה הירמדנ'זה

 ורקענ שוראמראמו סורוטאפראק לש תוראופמהו תוקיתעה שדוקה תוליהק
 ידיב וחבטנו וגרהנ ,ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהי יפלא .שרושה ןמ ירמגל איהה תעב

 םיצאנה םיררוצה םהיתימע לש הז לע הלע םתוירזכא לדוג רשא ,םירגנוהה םיסגלקה

 ויתסבו אשת תנש לש ץיקה תומיב התיה הז רוזיאב האושה תישאר .ש"'מי םינמרגה
 תחרק ןימכ התשענ ךכמ האצותכו ,הפמהמ לילכ וקחמנ תובר תוליהק רשאכ ,בי'שת

 .שוראמראמ תודהיבו תיטאפראקה היסור תודהיב

 ,אשפא רעביואו ,רעטנוא ,אלגיא :ויה תע התואב ועגפנו וסרהנש תוליהקה

 ,אוואלאוו ,שטניראה ,ףיהארד ,עוועביד ,שטינאג ,רעטסירב ,ןאדגאב ,עניטשיב
 ,ףיסערעט ,ןיראט ,עווינרעט ,טסוח ,ףיראטאלז ,ףיראביוו ,ףיזעמרעוו ,ץיוואחליוו

 ,יקצעלעבאק ןאילאפ ,רעוויניס ,עצינסערענ ,הבוגאינ ,ףעקנאנ ,ןאדיימ ,אשפיל ,ןיסאי
 .רכזו םש םוש םהמ רתונ אלש תוליהק דועו ףינשטערק ,ענניפיר ,ןילאק

 םירמדנ'זה תוללותשהו תוללעתה

 יעצבמ ,םיירזכאה םירמדנ'זה ובשחתה אל ,תורייעהו םירפכה ןמ לודג קלחב

 אלל .תירגנוהה םתוחרזא תא וחיכהש תודועת ואשנ רשא םידוהי םתואב םג ,שוריגה

 דחוימב .םושרגו םתשרב ודכלנש םידוהיה לכ תא תויאשמה לע ולעה הנחבא םוש

 םהב ,םיקחורמה םיבושיבו םינטקה םירפכב םירצמ אלל ןוטלש םירמדנ'זה וטלש
 הלא םיבושי .ימוקמ דרשמ וא ינוירטונ דרשמ אלו תושרה לש תוגיצנ םוש התיה אל

 םיפושח ,עתפל ,םמצע תא ואצמ "ךשוחה ירהל רבעמ" קחרה ונכש רשא

 היהתש אלב ,הצמשל העודיה תירגנוהה הירמדנ'זה לש התוללותשהו התוללעתהל

 .הינפב ןנוגתהל יהשלכ תורשפא םהל
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 וא ימוקמה ןוטלשה לש םידרשמ םייוצמ ויה ןהב תולודג רתויה תורייעב
 וללכנ אל ,ןכא ,םהבו ,שארמ ונכוהש תומישר יפ לע םישוריגה וכרענ ,ירוזיאה

 הירמדנ'זה הרזענ הלא תומוקמב .דעומ דועב םהיתודועת תא ורדיסש םידוהי
 ידי לעו ,תומישרב םילולכה םידוהיה תדיכלב ,םוקמה ידילי ,םיעשורמה םינתורב

 קר אל ימוקמה ןוטלשה .תונקיידו תונדפקב שוריגה תדוקפ תא עצבל וחילצה ךכ

 תא םזי ףא אלא ,תומישרב םילולכ ויהש הלא תסיפתב םירגנוהה םיסגלקל עייס
 וצפח רשא ,םיתב ילעבו םירישעל ובשחנש ,םימייוסמ םידוהי לש םשוריג
 .םהיסכנ תא תשרל ידכ םתקחרהב

 ,עיגמ שוריגה וצ היה רשאכ ,הרייעו רפכ לכב ,ומצע לע רזח הזה הארמה
 לכל ףפותמה תא םירגשמ ויה לכ תישאר .ועצבל וירחא החלשנ םירמדנ'ז לש הדיחיו
 םיכירצ ובש דעומה לע עידוהלו ,שוריגה תדוקפ לע זירכהל היה וילעו ,הרייעה יקלח

 תא זוראלו ןגראתהל םידוהיה לע היה דעומ ותואל דע ,םייוסמ םוקמב זכרתהל םלוכ

 .ףוסיאה תדוקנל עיגהלו םהילטלטמ

 םויה דע ולגרוה אל ,םיטקשהו םימימתה שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי

 ומכ קוידב ,תאזה םעפב םג היה ךכו .תונוטלשה ידי לע ונתינש תודוקפ רפהל
 לע התלע אל ללכו ,םויה דע ונתינש תוריזגהו תודוקפה לכ תא תונתייצב ומייקש

 ןבומו רורב .ןיררוע אלל הדוקפה תא ולבק םה ,דרמתהלו םכחתהל תורשפאה םתעד

 יכ ,ךרדל ןנוכתהל םהילעו ול תייצל םיבייחש ירה ,דקפ לשממה םא יכ םהל היה
 .אניד אתוכלמד אניד

 דלי לכל הליבח וניכה ,םתושרב ויהש םילדה ןילטלטמה טעמ תא וזרא ךכ
 םמכש לע הלוגה ילכ םע םינמוזמו םינכומ םהשכ זוכירה תדוקנב ופסאתהו ,דליו

 לוטיל ולכי אל ותוא ,םתיבב םהל רתונש לדה שוכרה תא .ןירוסיה ךרד לא תאצל
 עגי אלו ודי תא חלשי אלש העובשב חיטבה רשא ,ינתורה ןכשה לצא ודיקפה ,םמע
 יפכ ,םוקמב לכה תא ואצמי ,התיבה םידוהיה לש םבוש םע דימו ץפח ףאב הערל
 .םידזה םירגנוהה םילשומה תדוקפכ ,ךרדל ואציו םתיב תא םידוהיה ולענ ךכ .היהש

 הברהב הלקה ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי וגהנ הבש תונתייצהו הענכהה

 ,םדי לע עבקנש דעומב המייתסה איה .תינטשה הכאלמה תא םירגנוהה םידזה לעמ

 הז רחא הזב .תבכרה תנחת רבע לא עניוואכרעוו ירהמ תויאשמ םהל ושלג הרהמ דעו

 וניתמה רבכ םש ,הנחתה לא םידליו םישנ ,םישנאב הפייעל תוסומע תויאשמ ועיגה
 תונורקה לכ רשאכו ,שפנ םיעבשמ תוחפ אל וסחדנ ןורק לכב .אשמה תונורק םהל
 .לובגל רבעמ לא םשמו ןיסאי ןווכל העסנו תבכרה האצי ,םוקמ ספא דע ואלמתה
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 ןילופל רבעמה תנחת

 לובגה תברקב ,שוראמראמ-סורוטאפראק לבח חרזמ ןופצב הנכש ,ןיסאי הרייעה
 הרייעה ךותב .ןיסאי - טעגיס לזרבה תליסמ וקל ךומס ,בוחאר תפנב ,היצילג םע
 לש הזכרמבו ,"הרוחשה הסיטה" ,םשב הנוכמ לבויה ,הסיטה רהנ לבוי ול םרוז

 הנמ ,שוריגה תריזג העצובש תעב ,א"שת תנשב .הני'צשזל רהנ הכותל ךפשנ ,הרייעה
 ינתור הבור ,שפנ 12 ,717 לש היסולכוא ךותמ שיא 1 ,403 ןיסאיב ידוהיה בושיה
 .ירגנוה הטועימו

 8-ה ןיב ,א"שת תנש ץיקב הכפהש ירה ,ךרדה םא לע תנכוש ןיסאיש ןוויכמ

 סורוטאפראק ידוהי יפלאל שוריג רעשו רבעמ תנחתל ,1941 טסוגואל 10-הו ילויב

 ,םירגנוהה םימרדנ'זה ידי לע םהירוגמ תומוקממ ורקענש םידוהיה לכ .שוראמראמו
 ודעוי םנקיתכ םימיבש ,אשמ תונורקל וסחדנ םש ,תבכרה תנחת לא תויאשמב ואבוה
 .ןיסאיל ועסוהו ,תומהב תרבעהל

 הנחמה היה הכ דע ,"רימז" הנחמ היה ןיסאי הרייעב ףוסיאהו זוכירה תדוקנ
 השענו ,לית רדגב ףקוה ,שוריגה עצבמ תארקל ,התע םלוא ,םישרקו םיצע ןסחמ
 םשל ואבוהש םישנאה .סורוטאפראק תמדא לע ונימב ןושארה זוכיר הנחמו סיסב
 תא ,הרהמ דע ,ומעט םש ,םישרקה תומירע ןיב רדתסהל וצלאנ ,תורייש תוריישב
 .ירגנוהה יטסידאסה שוריגה לש רמה ומעט

 תפיכ תחתמ ,דחא הליל תנילל רתויה לכל רימז הנחמב ןולל וראשנ בור יפ לע
 תועשמ לחה ,תרחמלו ,היתשל םימ תפיט וא לכאמ רבד ולבקיש אלל ,םימשה
 אבצ לש תויאשמ םירשע דע הרשע שמחכ עיפוה ,הלילה תועשל דעו רקובה

 ,לובגל רבעמ רבכ ויה םיעגר רפסמ ךותו ,םויל שיא ףלאכ וסמעוה ןהילע ,הירגנוה
 ןאציב תויאשמה ולעהש ןשע תורמתו קבאה אוה וללה םידוהיה ןמ רתונה לכשכ
 .הנחמה לא אובל םידוהיה ולכש דע ,ומויב םוי ידמ ומצע לע רזח הז הארמ .ןכרדל

 םישרוגמה רפסמ תמולעת

 סורוטאפראקמ ושרוגש םידוהיה לש קייודמה םרפסמ עודי אל םויה דע

 לש םקנה תפיאשו חצרה תוואת .היצילאגל (1941) א"שת תנשב שוראמראמו

 לע הלע אל וליפאש דע םממז תא עצבל וזפחנ הכ .םתעד תא הלבליב םירגנוהה
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 םיקייודמ םינותנ לכ ןיאש ךכ ,תרדוסמ הנידמל האיכ ,והשלכ םושיר ךורעל םתעד

 .םישרוגמה לש םרפסמ תא דומאיש רפסמ לכו םידוהיה ושרוג םהמ תומוקמה לע

 ויה םיניינועמו ,םיילאטורבה םהישעמ ירחא תובקע ריאשהל םיעצבמה וששח ילוא

 לע הליחתב ועדי אל רשא ,םמצעב טשפאדובב לשממה ישאר יניעמ וליפא םריתסהל

 הברה םהל היה אל יכ ,אוה רורבש המ .םהירזועו םימרדנ'זה לש תוירזכאה תדימ

 רפסמש ידכ לכה תושעל וצפח וללה ,בר ןוזפחו תוליהבב להנתה לכה ,ךכל יאנפ

 .וחילצה קפס לכ אלל תאזבו ,רשפאה לככ לודג היהי םישרוגמה

 ושרגש םידוהיה רפסמ לע םהיתועדב םיקולח הירגנוה ידוהי תאוש ירקוח
 אישנ ריכזה ,ש"מי שודראב ירגנוהה ןיצקה לש וטפשמב .א"שת תנשב היצילאגל

 אצוהש רחא המשאה בתכב .היצילאגל וחלשנ םידוהי ףלא םישולשכ יכ טפשמה תיב
 תואמ שמחו ףלא רשע הנומשכב רבוד תוחיצרבו םישוריגב ברועמ היהש ןיצק דגנ
 דחא רפסמב בקונ (1197 'סמ) גרבנרינ טפשמב גצוהש רחא ינמרג ךמסמ .םידוהי
 םידוהי ףלא םירשעכש רמאנ (107 דומע) הירגנוה ךרכ תוליהקה סקנפב ,ףלא רשע

 םישרוגמה רפסמ יכ קפס לכ ןיאו ,דבלב תורעשה ןה הלא םרב .הפוקת התואב ושרוג
 הלגתי אל אוה ונלו ,ורושאל םרפסמ יולג תומולעת עדוי ינפל קר .הברהב לודג היה

 .םלועל

 היצילאג תמדא לע םירוסיהו תואלתה

 דעיה תומוקמל ועיגה דציכ ,םישרוגמה לש םלרוגב הלע המ תעדל השק

 םינמרגה םירגנוהה ידי לע ,דעומ דועבמ ,ןנכותש תוומה םהל הפיצ םהבש
 לע רסמנו בתכנ דואמ טעמו רחאמ ,בתכה לע תאז תולעהל השק .םיניארקואהו
 ורסמנו ורמתשנ תורידנו תודדוב תויודע המכ קר ,םש ושחרתהש םימדה תוערואמ

 לא ןיסאימ םידוהיה ושעש םילולסמה רפסמש ,הארנ .ברח ידירש המכ לש םהיפמ
 .רחא לרוג היה חולשמ לכל ,םיחולשמה רפסמכ היה תוומה

 רבעמ םגו ,רעטסיינדה רהנל דע ןיסאימ רשיה תויאשמב וחקלנש םיחולשמ ויה
 תביבס דע קר ועסוהש םיחולשמ ויה .םירטמוליק תואמ המכ לש קחרמ רהנל

 .םהילגרב הכוראה ךרדה תא ושע םשמו ,לובגל רבעמש הנושארה הרייעה ,ןיטאלד

 םירוסיה ביתנ לש םילולסמ המכו המכ םיררבתמ םילוצינ רפסמ לש םהיתויודעמ
 (ח''צ ףד) שוראמראמ רפסב ואבוהש יפכ ,םהמ םידחא ןאכ ןייצנ .םילוגה ורבעש

 לש ורופיס ךותמ חוקל .קסלודופ-ץינמאק התיה ולש יפוסה דעיהש לולסמ .א
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 .םימש סש שדקל תודעוצ לארשי תונבו תוינקדצ סישנ
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 ,תויאשמב ועסוה (ןיסאיל החרזמ) ןיטאלד דע :ןמקלדכ ,ףיסערעטמ שטיוד השמ

 ריעל הנופצ-החרזמ םשמו יימאלאק ןוויכל החרזמ ילגר עסמל ואצי ךליאו םשמ

 ,בוקטר'צ ריעהו ןאריזוא דילש בו'צשרוב הרייעה הכאוב רטסיינדה רהנלו הקנדורוה
 .קסלודופ-ץינמאק ריעל החרזמ םשמו

 היה לולסמה דעי ,ותצובקו ןילאקמ שטיבולימש ןאמרה יבצ לש ולולסמ .ב

 םהש ךות תילגר ואצי םשמו ןיטאלד דע קר ועסוה םה ףא .וואלסינאטס ריעה

 דע ברעמ ןויכל הרזחב ונפ םשמ .הקנדורוהל ,חרזמ ןויכל ,םהיבוש ידי לע םיפדרנ

 המורד תודח ונפ םשמ .שילאק ריעל הנופצ םעפהו ,תינפת בוש ושע םש ,יימאלאק

 ישנא תיברמ וחצרנ הל ךומסב רשא ,וואלסינאטס ןויכל יפוסה דעיה לא ,החרזמ

 לילעב םיאור ,תילכת אללו תלעות אלל הכילהה תטלוב הזה לולסמב .הצובקה
 תא רסייל אלא הניא ותרטמ לכ יכ הכילהה לולסמ להונ ובש גז-גיזה תרוצמ

 .החנאו ןוגי ,תורצ םהל בסהלו םעגייל ,םפייעל ,םיכלוהה

 לולסמל דאמ המוד שטיוד-רלטרג הנוליא ידי לע רפוסמה לולסמה םג .ג
 דע החרזמ ועסוה םה םג .םידגונמו םינוש םינויכל תוינפתה תובר וב םג ,םדוקה
 ןויכב וכלה ןאכמ .הקנודורוהל (הנופצ טעמ) החרזמ בוש לגרב ואצי םשמ ,ןיטאלד
 הנפוה רשאכ ,תימואתפו הדח תינפת האב ןאכ .קי'צשילאז ריעה דע ,םורד חרזמ
 הרזחב הכוראה ךרדה לכ ,ןויגיה לכ רסח הנפמ ןאכמו ,טסולט ריעה רבע לא עסמה

 ןורתפה" לא ,דעיה לא הנופצ םשמו ,םהלש אצומה תדוקנ התיה םש ,ןיטאלד דע
 לכ יכ לילעב םיאור הז לולסממ םג .וואלסינאטסב ךרענש ירזכאה חבטל "יפוסה

 םירוסי םהל םורגלו םידוהיב ללעתהל קרו ךא התיה הצובקה ידקפמ לש םתרטמ

 .םתומ םדוק םיבר

 ןמ ןירוסיה ךרד תא התשע ןתצובק .עוואלאוומ תורענ יתש לש ןלולסמ .ד
 םירטמוליק תואמ המכ תויאשמב העסוה וז הצובק .ברעמל חרזממ ידגנה ןויכה
 ומשש רפכב םמצע תא ואצמ העיסנה ףוסב .רטסיינדה רהנל רבעמל דע החרזמ
 ץייהדופ הרייעה לא ועיגהש דע ,הכורא ךרד הברעמ לגרב וכלה םשמ .בולירטפ
 הברעמ בוש ונפ וז ריעמ .לופונראט ריעה דע הנופצ היטס ושע ןאכ .ןא'זערב דילש
 ידוהימ םייפלאכ וחצרנ םש ,וואלסינאטסו שטילאה ןייטשרוב םירעה רבעל ,המורד

 .הירגנוהו שוראמראמ סורוטאפראק

 'ר ,תוריישה יטילפמ דחא לש ותודע תיצמת תא ןאכ ףיסוהל היה יוארה ןמ
 רפסמה .רבחמה ינזאב רפיסש יפכ ,תובוחרב םויכ ררוגתמה ,רעלדאנ יבצ יכדרמ
 ירוסי לכ תא רבע ,טעגיס ריעהמ קחרה אל הנכשש ףינשטערק הרייעהמ הלגוה
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 תא התשעו ,שפנ םייפלאכ התנמש הרייש לע הנמנ רשאכ ,היצילאג תמדא לע תפותה

 ."רעטסעינד" רהנה רבעמל דע הכרד

 לש תויאשמ ,רימעז הנחמ תא הריישה הבזע ,א"שת בא שדוחל 'ו יעיבר םויב

 אשמ תונורקל ולעוה םש .ןיטאלאדב תבכרה תנחת לא םתוא וליבוה הירגנוה אבצ

 םיעשופה לש םתוללעתה ירחא .שפנ םיעבשמ הלעמל וסחדנ םהבו ,םיחותפ

 .הקנדורוהל עסמה לא םכרדב ואצי םיניארקואה

 םש .רעטסעינד רהנ ןווכל הקנדורוה ריעה תא וצח ,לגרב ךרדה תא ושע םשמ

 ,וילעמ םקוהש יאבצה רשגה יבג לעמ רהנה תא תוצחל ינמרגה אבצה םהל רשפיא
 השענ דחא לכו קלתסה ירגנוהה רמשמה ."סעילאדאפ'"'ה ץרא לבח לא ועיגה ךכו

 .ושפנ תוואכ רוזיאב עונל ישפוח

 לע ודדנ ,שוראמראמו סורוטאפראקמ םירוקעה תורייש רתי ומכ ,וז הרייש
 הכרד תא התשע ישפוחל וז הרייש האצישמו .םוקמל םוקממ היצילאג תמדא

 ,םשל וסנכנ םרטב דועו ,י'אקשיטסיא' הרייעה דיל ורבע םה .הינח םוקמ שופיחב
 העיפוה םש ,ץנימ ארטאש" לא דועצל וכישמה םשמ .רפכה ישאר ידי לע ושרוג

 בושיב ."ץיוועלזאי'' בושיה ןווכל תכלל םהילע ודקפ הישארו ,תיניארקואה היצילמה

 וטלש םיקרוטהש םימיה ןמ דוע המוח תפקומ ,הברחו הבוזע הריט הל הדמע הז
 ידכ הריטה רצחל המינפ סנכהל םתוא חירכהל וצר םיניארקואה םישגונה .רוזיאב

 ךכו ,תודגנתה וליג הריישה ישנאש אלא ,תוינטשה םהיתוינכת תא םש עצבל ולכויש
 .ןומראל ץוחמ ןוללו חונל וראשנ

 םייורש ויה םיפייעו םיעגיה םיללמואה רשאכ ,הלילה עצמאב ,םואתפ עתפל

 םוקמל ועיגה םיניארקוא תויפונכ לש תרובגת .לודג שער השענ ,החונמ לש המוציעב

 ועמשנ םשו הפ ,הזיבו דוש ישעמב וללה ולחה דימ .הריישה חטש לכ תא ופיקהו
 ודלי תא סופתל חילצה ,הנחמה הצקב היה רפסמהו תויה . . .רורב רבכ ףוסהו ,תוירי

 הלע םיבורמ םילוטלט רחאלו ,םירהה ןווכל חורבל וחילצה ותשא םע דחיבו ,ןטקה

 .התיבה בושל ודיב
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 יעישת קרפ

 םירגנוהה לש המחלמה יעשפ

 לש החצמ לע עובט ןיק תואו ,ונמעל ירגנוהה םעה עשפ דירחמו םויא עשפ

 לארשי ינב וניחא לש ירזכאה חצרל ץולחה התויהב ,חצנל וז תעשורמ המוא

 תנשב הירגנוה ידוהי ללכ לש ןכ ירחאו ,א"שת תנשב ,שוראמראמו סורוטאפראקמ

 .דיישת

 יפלא לש םמד תכיפש תא ועציבו ומזי רשא םה םה םירגנוהה םיקלמעה
 םהישעמ .היצילאג תמדא לע שוראמראמו סורוטאפראק תודהי ילוגו םירוקע םיפלא
 ידכ הפולשה םברחב וניתמהש הלא לכל "קורי רוא" ונתנ םייטסידאסהו םילפשה
 ויתונברק רפסמ עיגה םינש עבראכ רובעכ רשא ,הפוריאב לארשי םע תא חוצרל

 .שפנ ןוילמ השש :ליהבמה רפסמל

 ,ונידכנל ןנשלו וניתונבלו ונינבל רפסל ונילע ,חוכשל ונל רוסא ,רוכזל ונילע
 םהיתונורשכו םידוהיה תמכח רשא המוא ,הפוריא תפמ לע תירגנוה המוא שיש
 העייתסנש המוא ,םינש תואמ ךשמב הצרא תיינבו חותיפב רזעל הל ויה םיכורבה
 אלו ,הבוט תייופכ ,םעז תעב ,ףוסבל התיה ,םידוהיה ידי לע התלכלכ גושגישב תובר

 ,םהיסגלק רשאכ ,הבורמ תועשרב םהילא וסחייתה ףא אלא ,םידוהיה לע ונגה לש קר
 וניעו ,המוחתב וררוגתהש םידוהיה לע תוירזכאב ולפנתה אבצה ילייחו םירמדנ'זה
 .ףטו םישנ םישנא ,שפנ םוחצרש דע ,התמגוד ןיאש תוארפבו תויטסידאסב םתוא

 ,םירגנוהה םירוראה םיצאנה ידימ הלערתה סוכ תא ותש סורוטאפראק ידוהי
 תומתכומ םהידיו םידוהיה תא וחצר רשא םה .הז ץרא לבחל םתסינכ תישארב רבכ
 ודכלנ רשא שטאקנומו ,שילעס ,טסוח ,ראווגנוא :םירעה ןמ םידוהי יפלא לש םמדב
 דיל ורבקנו ,תונושמו תוירזכא תותימ ינימ לכב וגרהנו תוינפרוטה םהינרופצב
 .םתרובק םוקמ תא וליג ,רוזיאה תא יסורה אבצה שבכ רשאכ קר .קאשזוא

 ןיב הלועפ ףותיש לש ירפ היה היצילאג תמדא לע תוחיצרה עוציב ,םנמא

 לכב ךא ,ש"'מי םיניארקואהו םינמרגה ,םירגנוהה :הרואנה הפוריאב םימע השולש
 .ירגנוהה םעה לש איה הרוכבה ,שוראמראמ ידוהיו סורוטאפראק ידוהי חצרל רושקה
 הגירהה איג לא םואיבה םה ,וללה םירוזאה ןמ םידוהיה תא ורקעש הלא םה



 םדק יררה רפש דצ

 הנווכה וא םואית לכ אללו םיפתוש אלל תידעלב תירגנוה הדובע התיה וז ,היצילאגב

 .םישובכה ןילופ יחטשב םינמרגהמ

 ידוהי תאוש רקוח תאמ םיפלאמ םירבד םיאבומ ,ז''צ ףד "שוראמראמ רפסייב
 ידוהי חבטל דחוימ רמאמ שידקה רשא ,םאהארב .ל ףלודנאר 'פורפה ,הירגנוה
 .(118-111 מ"'ע ג"לשת ,ט ,"םשו די" לש םירקחמ ץבוק) שוראמראמ-סורוטאפראק

 חולשמל םינכומ ויה אל םינמרגה" יכ םש ןייצמ אוהש הדבועה דואמ תניינעמ
 התיה אלו רחאמ שוריגה תא קיספהל הליחתב ושקיב ךכיפלו ,"הירגנוהמ ינומהה

 יוקל הנכס םיוהמו םיעירפמ םה יכו הלאה םידוהיה לכ םע רדתסהל תורשפא םהל

 לש םייאבצה תוטמה ישאר קלח ולטנ הבש תפתושמ הבישיב ךא .םהלש הרובחתה
 לע םכסוה ,הניארקואבש הציניוו ריעב טסוגואב 25-ב הסנוכ רשא ,הינמרגו הירגנוה
 םישרוגמה לכ לש םלוסיח םלשוי רבמטפס תישאר דע ,ךכו ,הדובעה תקולח

 .הירגנוהמ

 קסלודופ-ץינמקב חבטה

 תא ולבק םוקמה ידוהי .הביבסה יבושילו קסלודופ ץינמקל ועיגה םילוג יפלא

 םהל וקינעהו ,הלדה םמחל תסורפ תא םהל וקליחו ,תוחותפ תועורזב םילוגה םהיחא

 תושרל ודמעוה רפסה יתבו הליפתה יתב ,רוביצה ינבמ םג .םברקב םירוגמ

 .םישרוגמה

 -ץינמקב וטיגה תא םיניארקואהו םירגנוהה םיסגלקה ומיקה ,א"שת תנש ץיקב

 וזכור הביבסה לכמ שוראמראמ-סורוטאפראק ידוהיו םיימוקמה םידוהיהו ,קסלודופ

 וחצרנ םלוככ םבור רשאכ ,לולא שדוח דע ונעתה םש ,הזה וטיגה ךות לא וסנכוהו

 .םיחצרמה ידיב

 ךרענ (1941 טסוגואב 27 -- 28) א"שת לולא 'הו 'ד ,םירהמנהו םירמה םימיב
 םינמרגה םיסגלקה .שוראמראמ-סורוטאפראק ילוג ברקב ןושארה דירחמה חבטה
 -סורוטאפראקמ םידוהיה לכ לע ויפל רשא ,וטיגה תוצוחב זורכ ומסריפ םירגנוההו

 ,טקיפיטרס דחאו דחא לכ לבקי םש ,דחוימ םוקמב ףסאתהל הירגנוהו שוראמראמ
 .םידליהו םישנה תא םג םמע איבהל ווטצנ ןכ לע רשאו

 םיללמואה םיטילפב ורתה ,וטיגב םמע והשש םיימוקמה םידוהיה םיבשותה

 לבא .םהילגרל תשר םש ושרפ םירגנוהה יכ קפס ןיא ןכש ,דעוימה םוקמל וכלי לבל
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 קדצ-יא לש תונברק םהשו ,לודג לווע םהל השענ יכ םעדיב ,םימימתה םיטילפה

 אל ךכ םושמ .תוועמה תא ןקתל הצור תירגנוהה הלשממה יכ ויה םיחוטב ,דירחמ

 .םוקמל ואבו הינפל ונענ ,תורהזאל ללכ והש

 לע ופקוה ,דעוימה םוקמב ופסאתה םיטילפה ףלא רשע השמח לכ רשאכ הנהו
 ודקפ רשא ,םיניארקוא םיסגלקו .ס .ס ילייח ,םירפחה תדיחימ םירגנוה םילייח ידי
 רטמוליק 15-כ לש ךלהמ לגרב ולבוה םשמ .תיאבצ תיפרוע הרושב רדתסהל םהילע

 תחת וסנכוה תוצובקו ,טשפתהל ווטצנ םש ,תוצצפהו םישתכמ עורז חטש לא ךרעל
 .הייריה תונוכמ לש תבלוצ תפות שא

 לע םינמרגה ודקפ ,תאזה תבעתנהו תינחצרה םימדה תכאלמ תא ומייסש רחאל
 הלאכ ויה םיללמואה ןיבמ .רפעו םינבאב תורובה תא תוסכל םיניארקואה םהירזוע
 רענל ברעה תועשב וחילצה לק םיעוצפה ןמ המכ קרו ,םייח ורבקנ ךא ,ועצפנ קרש

 .לטקה הדשמ חורבלו המדאה תא םהילעמ

 םידוהיה רפסמ .רתויב לודגהו ןושארה ינומהה חצרה עצוב וללה םימיה ינשב

 םידוהי 16 ,000714 ,000-כ ,םבור ,23 ,600-ל עיגה תע התואב םש וחצרנש
 דירחמה חבטה .םיימוקמ םידוהי ויה ראשהו ,שוראמראמו סורוטאפראק ,הירגנוהמ
 לש יפוסה ןורתפה' תינכתב וננכותש תוברה תולועפה ןיבמ ןושארה היה הזה

 י'םיצאנה

 ולדתשה אל ויעצבמ ,קסלודופ ץינמאקב דירחמה חבטה יטילפ םירסומש יפכו
 וששח םלועה יניעמ אל םג ,תימוקמה היסולכואה יניעמ םהישעמ תא ריתסהל ללכ
 יכ חינהל םג ריבס .ועציבש םיילאטורבה חצרה ישעמ תא וינפמ וריתסה אלו
 עודיש יפכ ,האב אל וזשכו ,"תירבה תונב" לש ןתבוגת תא ןוחבל וצר םיחצרמה
 ןיאו ,אוה רקפה םידוהיה םדש המויאה הנקסמה תא םיחצרמה ישאר וקיסה ,ונלוכל
 עצבל וכישמה לארשי םע חצר לע םינוממה .ותכיפש לע ןובשח שקבמ ןיאו ול שרוד

 .יפוסה ןורתפה לש תיתטישה תינכתה יפל תאש רתיב חבטה תא

 וואלסינאטסב וטיגה ינכוש לש חצרה

 .קסלודופ-ץינמאקל ועיגה םישרוגמה שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי לכ אל
 המכל ועיגה םדמ הבוקע ךרדב .היצילאגב םירחא תומוקמל ועלקנ םהמ םיבר םיפלא

 .ןילופ ידוהי לש תואטיגו זוכיר תומוקמ
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 ןושארה חבטה .וואלסינאטס וטיגל הארנה יפכ העלקנ רתויב הלודגה הצובקה
 וחצרנ וב םג רשא ,(1941 רבוטקואב 11) ב"שת תנש הבר אנעשוה לילב וב עצוב

 תוצובק .שוראמראמ-סורוטאפראק ,הירגנוה ידוהימ םייפלאכ םכותבו םיבר םיפלא
 היה םלוכ לרוג .דועו ,לופונראט ,הקנודרוה ,יימאלאק וטיגל ואבוה רתוי תונטק

 .היצילאג ידוהי לרוגכ

 השא יפמ עדונ ,"דאזאס אקנומ''ה הדובעה תוגולפמ ,םירגנוה םישנא תצובקל
 םישנאה תצובק תא הליבוה איה .וואלסינאטסב שחרתהש לע ,ושגפש תיניארקוא
 יפלאש הרפיס איה .ריעה ןמ קוחר אל הרכנש ,לודג "םיחא רבק" םהל התארהו
 .ס .סה לש םיסגלקה םהילע וחתפ זאו ,הרושב ודמעוהו רובה דע ואבוה תושפנ
 .רובה ךות לא ולפנ םלוכו ,היריה תונוכממ תינלטק שאב םיניארקוא םיחצרמו

 ואר ,רובה תא וסיכ םיניארקואהש ירחא יכ ,התודעב רפסל הפיסוה הירכנה

 ,רבקה יבג לעמ המצע תא המירה אלא ,הטקש אל המדאה םימי השולש ךשמב דציכ
 יקנה םדה תא הכותל גופסל התצר אל המדאה .ךופשה םדה הארנ היה הילעמו

 .םירוראה םיצאנה םיסגלקה ידימ הילע ךפשנש

 תמדא לע תוומ ערז ,תויניארקואה תויצילימה םע הלועפ ףותשב ,הירגנוה אבצ

 .םפכב לווע אל לע םידוהי לש םיפלא יפלא תימה תונושמ תותימבו ,היצילאג
 העיגהשמ .טורפ רהנה ןויכל הפדרנ תולילגה תורייעו עוואלאוו ילוג לש הריישה

 רצ שרק יבג לעמ רהנה תא תוצחל הצלאנ תחא הצובק ,םייתשל הקלוח םשל הצובקה

 הינשה הצובקה וליאו ,וב ועבטו רהנה ךותל ולפנו ודעמ םבור יכ וילאמ ןבומ ,הצירב

 ,חותפ הדשל ועיגה רשאכ ,ינשה רבעה לא העיגהו ,דודר םוקמב רהנה תא הרבע
 .םש תודשב ללח ולפנ םבורו תויריב ירגנוהה אבצה ישנא וחתפ
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 ירישע קרפ

 םימדה תכאלמ שוטשט

 רבד תרימשב ךרוצ היה םממז עוציבב ךישמהל עשפה יעצבמ ולכויש ידכ

 אלש וצמאתה דואמ םיחצורה .דוסב שוראמראמו סורוטאפראק תודהי תדמשה

 עדונ אל ,היצילאגל ןיסאימ לובגה תא תוריישה וצח זאמ ןכאו ,חצרה רבד תא תולגל

 .םלרוג לע רבד

 תשירד וא םייח תוא תלבקל םייניע ןויליכב ופיצ םירוקעה תוחפשמ ירייש

 הירגנוה תולובגל ץוחמש ףא לע .אושל התיה םתלחות לבא ,םהיבורק תאמ םולש

 תא ,תיניארקואה היצילמה ןמ םהירבחו ירגנוהה אבצה ישנא ,ןטשה יחילש ועציב

 ,עיגהל גרהה לע תועידיל ורשפיא אל הירגנוה תולובג ךות לא םלוא ,היסהרפב םממז
 .היסולכואל עדימ לכ וריבעה אלו

 וחילצהש חבטה יטילפ ,הירגנוה ךותל ןנתסהל בויא תורושב ולחה טא טא םלוא

 םיעזעזמ םיטרפ םהיפבשכ ,הירגנוהל ורזח היצילאגב הגירהה איגמ םשפנ תא טלמל

 ,הירגנוה ידוהי ינזאל תונושארה תועידיה ועיגהשכ .םילוגה לארשי ינב וניחא לרוג לע
 לכ תוירזכאב םע חצר תעדה לע תולעהל היה רשפא יא , טושפ .ןימאהל וצר אל םה

 איה ברחה ידירש לש םתודעש םהל היה הארנ רתוי ,תויביסאמ תאזכבו הארונ ךכ
 םיחאה תובלב הלמח תושגרו םימחר אוצמל ידכ ,םנוימיד ירפמ רופיס ,האצמה

 וכלה םויל םוימו תונשקעב ןמצע לע ורזח וללה תוערה תועומשה לבא .הירגנוהב
 םילייחה תוחפשמ ונתנ וללה תועידיב שיש תמאל יפוסה רושיאה תא .ורבגו

 םהינבמ ולבקש םיבתכמב וארקש םירופיסל ןימאהל ושקתה םה ףא רשא םירגנוהה
 רופיס תא םיברב ץיפהל ושייבתה אל וליפאש ,השפוחל םיאבה יפמ ועמש וא תיזחב

 .םיילאטורבה םהישעמ

 םישוריגה תקספהל הדוקפה

 תלועפל טשפאדובב הירגנוה תודהי יגיהנמו ישאר ומתרנ ,הלא תועידי עמשל

 השקיבו הנגראתה "םידוהיה תויוכז לע הנגהל הכשלה" םעטמ תחלשמ .הלצה



0 

- 

 ה

 ה
 ה

0 

 ל -

5 

-- - 

 ו

2
 

 ל

 ב

.
 

)-
 

 ה ןוויכל תובכר

0 

 ו

ל
 

 ה

 ה לובג

0 

 .יאצילאג

-- 

5 

 ל

 ו 0

- 

 םדק יררה רפש חצ



 טצ םדק יררה רפש

 לע יארחא היהש רשיפ-שטסרק ץנרפ -- ירגנוהה םינפה רש םע תופיחדב שגפהל

 םג ףרוצ תידוהיה תחלשמה לאו ,דימ הכרענ השיגפה .םירזה לע חוקיפל דרשמה

 .ירגנוהה אבצה ישנא ישעמ לכ תא ראית רשא ןרטש םשב טילפ

 ול ןתנ אל ללכש דע ,ןרטשמ עמשש הממ עזעוז ךכ לכ ירגנוהה םינפה רש
 שארל הפיקת הארוה ןתנ דימו ,רמא - "יתעמשש המ קיפסמ" ,רופיסה תא רומגל
 דימ ריזחהל היה ץלאנ הלה ,םנמא .םישוריגה תא קיספהל םירזה לע חוקיפל דרשמה

 םג היה ןכותבו ,ןיסאיל ועיגה רבכש םייתש ןהמ ,לובגל ןכרד תא ושעש תובכר עבש

 .וללה תורושה בתוכ

 סורוטאפראקמ םידוהי וחצרנ ןיידע ,םינפה רש לש ותארוה רחאל םג םלוא

 תולובג ךותב השענה לע קרו ךא ףקותב התיה רשה לש ותארוה ןכש ,שוראמראמו
 םימעפו ,דבלב אבצה תונוטלש לש םניינע היה לובגל רבעמ שחרתהש המ .הירגנוה

 ןותנה חטשב השע תיאבצ הדיחי לש דקפמ לכ אלא ,בצמב וטלש אל םה ףא תובר

 יפלא הליצה ,ירגנוהה םינפה רש לש ,וז ותארוה ,םוקמ לכמ .ולש ךותבכ ותטילשל
 תותימו םייוניעמ ,םויא לבסמו שוריגמ שוראמראמ-סורוטאפראקבו הירגנוהב םידוהי

 .דיישת תנשב םהילע םג תרוכה הלע רשא דע ,תונושמ

 הביבסהו אשפילמ הריישה לש הלצהה סנ

 יתיכז רשאו ,יל השענש ןושארה הלצהה סנ רופיס תא חיצנהלו רפסל ילע ןאכ

 יל הנמטש תשרב יתדכלנש ירחא תירגנוהה היחה ינרפצמ ,ודי לע ,לצנהל 'ה ידסחב

 .אשפיל תליהק ינב לכלו יתחפשמלו

 היה דבלב עספכו ,ןיסאי דיל רימעז הנחמל עיגהש הנורחאה התיה ונלש הריישה

 ,שממ ןורחאה עגרב .חלשהל םירומא ונייה הילא ,היצילאג ,הריזגה ץרא ןיבל ווניניב
 הנחמב תויאבצה תויאשמה לע תולעל ונלש רותה עיגהש ינפל דבלב םיעגר רפסמ

 ונתרייעל בושל ,ת'יישה ידסחב ,וניכז ךכו ונב עוגפל אלש הדוקפה הלבקתנ ,רימעז

 .םימלשו םיאירב אשפיל

 שוריגה תריזג העיגה ,הוצמ רבל יתויה ירחא הנשכ ,א"שת תנש ,בקע תשרפב

 תרייעב הליהקה םג התיה םהיניב .טסוח ריעה לילגבש םירפכהו תורייעה לא םג
 ופיתכ לע ףותהשכ ,ראטונה תאמ חילשה אצי עובשה תליחתב .אשפיל ,יתדלומ

 העדוהה תא םר לוקב זירכה חילשה .שוריגה תדוקפ לע תוליהבבו תופיחדב עידוהו
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 םהילעו ,תועש רפסמ ךות ,םהילטלטמ תא זוראל םיבייח םידוהיה לכ " :האבה

 עמשל ללכ ועתפוה אל םידוהיה .'העיסנל םינכומ ,ןוירטונה דרשמ דיל בצייתהל
 הצופנ ןזואל הפמ .הל ופיצ רבכו האוב לע ועדי ןכל םדוק רפסמ תועובש ,הרושבה

 הנידמל םילוג תויהל ,ונלש רוזיאב םיבושיה לש םרות םג עיגי טעמ דועש העומשה

 .רמול עדי אל דחא ףא הנידמה לש המש תא םרב ,תרחא

 הלוגה ילכ תנכה

 ןעוציבו םישוריגה תוריזג תודוא לע תועידי ועיגה םהינזאלש םישנא םתוא
 דחא לכ .ךרדל הדיצ טעמ םמצעל ןיכהל וגאד שארמ רבכ ,םינכשה םירפכב השעמל
 שמתשה ול היה אלש ימו ,ורובע וניכהש לימרת וא קש לביק החפשמה ינבמ

 הלוגה ילכ תא דחא לכל וניכה םכותב .םתנכהל ןחלש תופמבו דב לש תויראשב

 םייקתהל ולכויש ידכ ןוזמ יכרצמ וכסח ,ינועה םחל תא רונתב ושבי ,םייחרכהה
 .אשמה תא תאשל לכויש וחוכ יפכ ,ותליבח תא וניכה דלי לכל ,ךכ ךרדה יאנתב

 םייוגה לצא וריאשה ,תחקל ולכי אלש הלא תא ,ןילטלטמה ןמ רתונש המ
 םהילע היהי יזא ,בושי החפשמה ןמ והשימ םאב יכ םמע ונתהו ,םינכשה ,םינתורה

 ,תיבה דיל תופועו תומהב םע קשמ םהל היהש הלא םג ושע ךכ .לכה תא ול ריזחהל
 לכב ויתומצע תא ללקלו עבשהלמ קספ אל רשא ,ןכשה יוגה ידיל ןוזפחב רסמנ לכה

 . ןמזה אובב לכה תא בישי אלו ןמאנ רמוש היהי אל םא ,םלועבש תוללקה

 וענכנ אלש םידדובה

 לכ ךשמב היה םג ךכו ,ונתוא םישרגמ ןכיהל עדי אל דחא ףאש תורמל ,הנהו
 העידי םוש הלבקתנ אלו הביבסה ןמ םידוהי ולגה רבכש ירחא ,םינורחאה תועובשה
 םשוחב ושיגרהש םידדוב םישנא ויה ,ןכ יפ לע ףא ,ומלענש םהיתובקע לע יהשלכ
 ךכיפלו ,םירגנוהה לש תינטשה םתינכת תא וניבה וללה .שחרתהל דיתעה תא אירבה

 דע וב רתתסהלו םיירגנוהה עשרה תוקוחמ טלמהל ידכ רותסימ םוקמו ךרד ושפיח

 .םעז רובעי

 ריכה אוה .שטיוואקשאמ בייל 'ר ח''הרה ינקז םג היה ,וללה הלוגסה ידיחי ןיב

 תרישש תעב ,הנושארה םלועה תמחלמ תומימ דוע םיימשיטנאה םירגנוהה תא

 אוה .םינש רפסמ ךשמב ההש םש ,יסורה יבשב לפנו ,ףזוי ץנארפ רסיקה אבצב לייחכ

 .םירגנוהה םירזכאה לש לארשי תאנש תדמ תא עדי



 אק םדק יררה רפש

 םתוא שחו םירגנוהה לש תוימשיטנאה תופידרה םעט תא םעט ,הדוהי 'ר יניקז

 לע םדי תא םירגנוהה וחינה ,א"שת תנש לש םירצמה ןיב ימיב .ורשבו ורוע לע

 ותב םג התיה םישרוגמה ןיב ,היצילאגל הידוהימ תיצחמ ושריגו ,עווינרעט הרייעה

 הז ונעתה וינתח השולשו וינב ינש .היתובקע ומלענ זאמ ,התחפשמ ינב לכו הרוכבה
 ענכהל ןיאש ,אבסה ןעט ,ןכ לע רשא .הדובעה תוגולפ לש היפכה תודובעב רבכמ

 .רותסמו הסחמ םוקמ אוצמל שי יכו ,שוריגה תודוקפל

 ידכ ,אבסה לש אובחמה םוקמל יבא םע יתכלה דציכ ,ינורכזב בטיה תורח ןיידע

 ,סריתה תודשב ותוא ונאצמ .תוליבחה םע םינכומ ונייה רבכ רשאכ ,ונממ דרפהל

 םיעגרה תא לצננש ,תועמד תופיצמ ויניע תאשכ ,ונינפב ןנחתהו ונב ריצפה אוהו

 ,ונל הכחמ אל יכ ונתוא ריהזה אוה .םירגנוהה לש תעשורמה םדימ חורבל םינורחאה

 אל ,ונלש בושיה ינב לכ ומכ ,ונחנאש אלא .בוט רבד םוש ,ירותסמה דעיה םוקמב

 .וניווטצנש יפכ םלוכ םע הריישב תכלל ונטלחהו ,תודוקפה תא תורמהל וניצר

 טסוח תליהק ינב תרזע

 ידיקפו םימרדנא'זה ולחה רצק ןמז ךותו ,תויאשמה ועיגה םיירהצה ירחא
 .םהילטלטמו םידוהיה תא ןהילע סימעהל ,''םיבוט" םירכנ לש םעויסב ,ראטונה

 אשפיל ידוהי ויה התעמו ,תויאשמה ןמ תחא לכ לע וסמעוה תוחפשמ םישולשכ

 .םירוראה םירגנוהה םידזה לש םתשרב םידוכל

 רשאכ .טסוח ריעב תבכרה תנחתל ,ונכרדב ןושארה דעיה לא ,ךרדל ונאצי
 םיטיבמו תבכרה תנחתל ךרדב םידמוע הליהקה ינב םידוהיה תא וניאר ,טסוחל ונעגה
 םיפתתשמ םה יכ םהינפ לע היהש הגונה טבמב היה הארנ ,הגותו רעצב ונילע
 .ונרעצב

 שפנ םיעבש ,אשמ תונורק ךותב ונלוכ תא ואלכ הלילה לש תורחואמה תועשב

 ךשמב .חורבל ימ יא זעי לבל יאבצ רמשמ והצקב וביצהו ןורק לכ ומתח ,ןורק לכב
 דעו ,תבכרה תנחת תא הבזע םרט ונלש הריישה יכ טסוח ידוהיל עדונ הלילה תועש
 םידגב ,םימו ןוזמ ירבד םהידיבשכ הנחתה רבע לא הצורמב םהמ םיבר ואצי הרהמ
 ךותב ובשיש םידוהיה לא תונוש םיכרדב בינגהל וחילצה םתוא ,םינוש םיכרצו םימח
 .םירוגסה תונורקה

 ,רקוב תונפל ,זאו ,תועש עבראו םירשעכ ונבכעתה טסוח לש תבכרה תנחתב



 םדק יררה רפש בק

 ,ןיסאיל ונעגה םירהצה תועשב .ןיסאי לובגה תרייע ןויכל הכרדל האציו ,תבכרה הזז
 רפסמ קר ףילחהל ונקפסה םמע ,םוקמה יבשותמ םידוהי רפסמ ונל וכיח רבכ םש

 .יאצילאגה לובגה דיל הנורחאה הנחתה לא ונכשמה ןכמ רחאל דימו רחאמ ,םילימ

 "ךימעז" זוכירה הנחמב

 לא האבוה הריישה לכ .תאצל ונילע ודקפו תונורקה וחתפנ "רימעז"' לש הנחתב

 הנחמל ךפה התעו ,םינוש םישרקו םיצע ,םנקיתכ םימיב ,ונסחוא ובש קנע ןסחמ

 עובש ךשמב רבכ וכיח רשא ,םילוג יפלא ונאצמ הנחמב ,לובגה תברקב לודג זוכיר

 םירפכהמ םירכמ ונשגפ חטשה לכב .םדגנ שוריגה תדוקפ עוציבל ,רתויו םימי

 לש הדבכה הרימשה תאפמ ונלוכי אל רבכ חורבל לבא ,הרצל םיחא ונייה ,םינכשה

 .ונילע וליטה םירגנוההש ,לובגה ירמוש

 םימשה תפיכ תחתמו ,םישרק תמירע תברקב החפשמ לכ הרדתסה ברע תעל
 תוקזח תוחור ובשנ הלילה לכ לבא .החפשמה ינב בכשמ םוקמ תא םמצעל ועיצה

 ודער םישנאו ,הלילה לכ םירע ונייה ,אופיא ,ךכ ,תומצעה ךותל דע רדח זעה רוקהו

 םשו הפ .שמשה ינרק לומ םמחתהל ונדמע ,ונמק רשאכ רקובב .דחי םג רוקמו דחפמ
 .רקוב תחוראל לכאמ ירבד ואצוה םילימרתה ןמו ,רובצב הלפתל ןינמ ךרענ

 יכ ונמצעל ונרעיש .ןקורתמו ךלוה הנחמה ןמ לודג קלח יכ םיניחבמ ונא טא טא

 רזח החפשמה תא ןורחאה עגרב דבאל אלש ידכו ,ונלש רותה םג עיגי טק טעמ דוע
 זוראל ולחהו ,דחי התליהק ךותב החפשמ לכ ,םלוכ וזכרתה ךכ .ומוקמ לא דחא לכ

 ונבשייתה ,תואבל הדרחו היפיצ ךותמו ,םילימרתהו םיקשה ךות לא םיצפחה לכ תא

 .תולגה ידודנ לולסמב ךישמהל םינמוזמו םינכומ ,תוליבחה לע

 הלצינ ונלש הנורחאה הריישה

 םירבועה םידוהיה תא וניוויל וניניע טבמבו ,תוליבחה לע ונבשי תועש שולשכ
 רבעמ לא םוריבעהש תויאשמה לע םתולע םרטב ,םישנאה ןמ ונדרפנ .לובגה תא

 אל ,רפסמ תוקד ךות ,ןכמ רחאל דימו .םלרוג רמ לע םיחנאנו םיכוב ונאשכ ,לובגל
 ימורמב ןהירחא תויאשמה וריתוהש לודגה קבאה ןנע תא אלא תוארל ונל רתונ

 .לובגל רבעמ םירהה

 רותה עיגיש וניכיחו ,אשפיל תליהק ינב ,ונא ונדמע ,תעה התוא לכ ,םייתניב



 גק םדק יררה רפש

 רבכש םידוהיה תצובק ולגה וילא םוקמהמ ובושי תויאשמהש תעב יכ ונעדי .ונלש
 לבא .הלילה לכ ונתא דחי ויהש םילוגה יפלא לכ לא ףרטצנו ונתוא םג וחקי ,האצי
 .רחא ןויכל עוסנל םיכירצ ויה ונלש הרייעה ןמ םידוהיה ,לזמה לזמתה ונל תיייהזעב

 ,תודעומ ונינפ ויה הניארקואב םירחא הדמשה תומוקמל אלו קסאלדאפ-ץינעמאקל אל
 .םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ םש ,םינש שולשכ רובעכ קר לבא ,ץיוושואל אלא

 לש ינשה דצה לא רובעל יאבצה רמשמהמ היופצ אל הדוקפ ונלבק עתפל
 העיגהש הריישה יכ תחמשמהו הבוטה הרושבה האב ,ימואתפ ןפואב ,זאו ,הנחמה
 יפ לע יכ ונל רמאנ .לובגה תא רובעת אל ,ונלש הריישה ונייהד ,הנחמל לומתא
 םיררחושמ ונאו ,םישוריגה התעמ םיקספנ טשפאדובב םינפה דרשממ הארוה
 תנחת לא ךרדה תא ונל וארהו ,ונינפב הנחמה ירעש וחתפנ הרהמ דע .התיבה םיעסונו
 לכמ ועמשנ החמש לש תואירק ,םישנאה ןיב ועמשנ ליגו החמש לש תועורת .תבכרה

 .הנהכו הנהכ דועו ,'ונלבסל ץקה עיגה''ו "תויראה בוגמ ונלצנ" ,רבע

 םיפי תונורק ונל וניתמהו ודמע רבכ םש ,תבכרה תנחת לא תוריהמב ונאצי
 םישולש רובע םחל סנכוה ןורקו ןורק לכ לא .ןאכל ונכרדב ויהשמ רתוי םיבוטו

 ונלחתה ,זוזל הלחה איהו ,תבכרב תואסכב ונבשייתהש רחאל קרו ,וב ויהש םישנאה

 תא התשע תבכרה .התיבה םיעסונ ונא יכו ,ונרורחש רבדב תמא שי ןכא יכ ןימאהל
 .ונצפח זוחמל עיגהל ונל ורתונש םיעגרה תא ונרפס ונלוכו ,טסוח ריעה ןויכל הכרד

 םש וניתמה םידוהי תואמ .ראתל השק טסוחב תבכרה תנחתב שחרתה רשא תא

 תולגע .םהידידיו םהיבורק םע שגפהל ואב םישנא .החמשמ וכבו הנתמהה רדחב

 ופתתשה םלוכ ,םהיתבל םישנאה תא ריזחהל רבכ םינכומ ודמע םיסוסל תומותר

 .הלצהה סנ תא ומצעב שיגרה דחא לכ ,החמשב

 םיצאנה ינרפצמ ררחתשהלו הרזח בושל התכזש הנושארה התיה ונלש הריישה

 ,הזבו ,היצילאגל שוראמראמו סורוטאפראקמ םידוהי וחלשנ אל בוש זאמ .םיירגנוהה

 .הריזג ץרא לא םתחילשו םהיתבמ םידוהי תריקע תשרפ המייתסנ ,התע תעל

 ויהש םיצפחה תא םינכשה ידימ ונלטנו תוליבחה תא ונקרפ דימו ,התיבה ונבש
 יכ וילאמ ןבומ .ירגנוהה רטשמה תחת שדחמ תויחל ונרזח ךכו ,םתושרב םידקפומ
 ופידעה םה ,תירגנוהה הקיטילופה ןמ ןוצר יעבש ויה אל םיימוקמה םילרעה

 תילב לבא ,םשוכר תא דודשלו םהמ רטפהל ולכוי ךכו םתיבל ובושי אל םידוהיהש
 לוע תא לובסל הביבסב םידוהיה וכישמה ךכ .שדחה בצמה םע ומילשה הרירב
 .דיישת תנשב לודגה ןברוחה דע הירגנוהב תולגה



 םדק יררה רפש דק

 םישרוגמ תובכר תרזחה

 ףלא רשע העבש ,תוחפה לכל ,וליבוהש ,שוריגה תובכר תעבש תרזחה תשרפ
 ןמ תחאל תבשחנ ,ןילופ לובג לא ןכרדב ויה רשא ,שוראמראמ-סורוטאפראקמ םידוהי
 תא ופקז טשפאדובב תוליהקה יגיהנמ .הכרצ יד הרקחנ אל וז הישרפ .תומולעתה

 ,שוריגה תקספהל ולעפו ולמע רשא הלא םה יכ וראפתהו םתוכזל הלצהה השעמ
 יגיהנמ תא םג םדצל וסייג רשא ,טשפאדובב תיסכודוטרואה הכשלה יליעפ וליאו

 רשא דע ,םינושה ןוטלשה יגוח לע ץחל ולעפה םה יכ םינעוט ,היציזופואה תוגלפמ

 .שוריגה תא רוצעל הדוקפה תא איצוה הלהו וילע לעפ חלה .םינפה רש לא ועיגה

 ירגנוהה ל"כטמב 2 הקלחמ ידי לע הנתינש הארוה התיה יכ ועדי ולאו ולא
 תונוטלשה לע היה לטומ וז הארוה יפל .ורצענש תובכרה תעבשל רבעמ םג שרגל
 דוע הנידמה תולובגמ איצוהלו שוריגה תולועפב ךישמהל דחאכ םייחרזאהו םייאבצה
 םה םא ללכ וקדביש אלב סורוטאפראקמ םיקיתווה םידוהיה ןמ םיזוחא םישימחכ
 .ואל םא תוחרזא תודועת ילעב

 רחאל דע וללה םיליצמה וניתמה עודמ :הרמהו הבואכה הלאשה תלאשנ ,ןכ םא

 תונושמ תותימב םש ותמוהו היצילאגל ושרוג םידוהי ףלא םירשעמ הלעמלש

 שוראמראמו סורוטאפראקמ ,םהיחא תבוטל םשפנ תא ורסמ אל עודמ ?תוירזכאו
 הירגנוה תודהיב םינושה םימרזה יגיהנמ ודחאתה אל עודמ ?הלחתהב רבכ

 דימ הלצהה תלועפ לש הבושחה הכרעמל ןגרואמב תאצל ולכויש ידכ ,טשפאדובב

 ןמז םהיחא םד לע ודמע המל ?תורמהו תושקה תוריזגה ונישאר לע וכתינש רחאל

 אלב ,היצילאגל םשמו ןיסאיל תורהוד שוריגה תובכר תא תוארל ולכי דציכ ?בר הכ
 םהיחא תלצהמ וענמנ דציכו ?םהיניב ויהש םיככת ינימ לכ ללגב המואמ תושעל

 .םייכונאה תונובשח ללגב

 תודהי תא דימשהל ,הניארקואו הינמרג ,הירגנוהמ ,וידחי ורבח םיעשרה לכ

 ,וללה םיפורטה םימיב םינוא ירסח ודמע וללה םידוהיה .שוראמראמו סורוטאפראק
 רשא םינושה םיגיהנמה םיריבאה םהיחא תאמ דודעו םחונ לש הלימ ףאל וכז אלו
 םירקפומו הזיבו הסישמל םינותנ םתויהב ףא המואמ ולעפ אלו ,טשפאדובב ובשי
 .םמד יאמצ ףרטה תויחל



 הק םדק יררה רפש

 רשע דחא קרפ

 בערה תפרח

 םישקה היתוערואמ ושחרתה זאמ םינש לבוי לש הפוקת הפלחש רחאל ,םויה

 תפות ייוניעו לבס הברה ךכ לכ ןכא יכ ןימאהל ןתינ אל ,םדמ הבוקעה המחלמה לש

 .ונישאר לע ורבע

 אלל םישק שוראמראמו סורוטאפראקב םייחה ושענ (1942) בי'ישת תנשמ
 דע ,םויל םוימ ףירחהו ונל קיצהל בערה ליחתה ,התיבה ונבוש רחאל רצק ןמז .אושנ

 ןוזמ יכרצמל תויונחהו תלכמה תויונח .הדמשהה תונחממ רורחשהו המחלמה םות
 קושב קר .שפנה םויקל םיינויחה דוסיה יכרצמב םוצע רוסחמ היהו ,ירמגל ונקורתה
 הלענה ,םידב .ןבומכ הובג םולשת תרומת ןוזמ יכרצמ גישהל ןיידע היה ןתינ רוחשה

 ,ליטסקטה קר .לפלופמו הובג ריחמ םולשתב קר אלא תונקל היה רשפא יא השבלהו
 .די גשיהב ןיידע היה ,הירגנוה תרצותמ ,ריינב ברועמה

 תועצמאב .בא תיב לכל ןוזמ יסקנפ וקליחו ,ענצ רטשמ וגיהנה תונוטלשה

 םימרג רפסמ ,עובשל רוחש םחל םרג האמ ןיידע גישהל היה רשפא הלא םיסקנפ
 תונמה .שפנה םויק םושמ הב ןיאש ,הבוצק הדימב לכה ,ןמשו טפנ ,חלמ ,חמק ,רכוס
 ףסכה תא חיורהל ולמע ,בער יכומ םיללצכ וכלהתה םישנא ,בערה תא וריג קר וללה
 ייאגנעפ''ה רפסמ ןב םועזה חוורה היה רבכ רשאכ ,ףוסבלו ,םפכ עיגיבו םפא תעיזב
 .ותרומת תונקל המ היה אל ,םסיכב

 הצלהה תמסרופמ .םיקנופמ םעפ ףא ויה אל שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי
 איצומה' םיכרבמ תבשב :הנע אוהו ?םחל לע םיכרבמ הכרב וזיא דלי םעפ ולאשש

 ,םיבוטה םימיב ןכש ,"ורבדב היהנ לכהש" םיכרבמ לוחה תומיבו ,'ץראה ןמ םחל
 ותוא ולכאו ,סרית חמקמ םחלה תא לוחה תומיב םיפוא ויה ,ןנוקיתכ םינשה ויהשכ
 .תורתומ לע ומלח אלו ''שיי'ב וקפתסהו ,םיננערו םיאירב ויה םלוכ לבא ,בר ןובאיתב

 וצר אל םירכיאה .תואיצמה רקי הז ינוע םחל םג היה ,וללה םעזה תונשב ,םרב

 יניערג ילובי לכ תא וקיזחה וללה ,אלמ ףסכב וליפא ,סריתה יניערג תא רוכמל

 .םימדוק םהייחו המוציעב ןיידע המחלמה יכ ,הנעטב רוכמל ונאימו ,םהימסאב סריתה
 היה ןתינ ןיידעש ,המדא יחופתב וברעל וצלאנ ,סרית חמקב רוסחמ היהו רחאמ
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 םגישהל היה רשפא יאו המדא יחופתב םג רוסחמ רצונ רצק ןמז ךות ךא ,םגישהל
 .ישפוחה קושב

 םישדע םחל

 םירגנוהה םישגונה ונל ומרג ,ןוזמו הטחב השקה רוסחמה תאפמ ,תע התואב

 םירחוסה .וב וסנתה אל וניתובא תובאו וניתובא רשא לכאמ ,שדח לכאמ לוכאל

 םישדע קפסל ולחה ,הרומחה הקוצמה תא לצנל וליכשה רשא ,םיחלוממה םירגנוהה

 םישדע תונוט תואמב ואלמתה האובת רכממל תויונחה .סריתהו האובתה יניערג תחת
 ושכרו םירעל ועסנ ,תורייעהו םירפכה ינכושל רבדה עדונ רשאכו .הריכמל ועצוהש

 .בלה תא דועסל םחל ןיכהל וסינ םהמו ,דחא לכ םישדע יקש רפסמ םש

 לא םתוא ואיבה ןכ ירחאו ,םירונתב םילוק ויה םיקוריהו םילוגעה םישדעה תא
 ,קורי עבצב חמק םהמ אצוי היה רשא דע ,קד קד םתוא םינחוט ויה םש ,חמקה תנחט
 ןתלעפה םע ,בוש עמשנ םימה תונחט שער .תיבה ינבל םינדעמו םחל וניכה ונממו
 יניערג אלו האובת אל םהב ונחט אל םעפה .וטקש בר ןמזש רחאל ,םישדעה תניחטל

 .לודג שער לוקב ונחטנ רשא םילגלגע םיקורי םישדע תומדב ףילחת אלא סרית

 .אב םישדע םחל .הלודג התיה ,התיבה חמקה תא ואיבה רשאכ ,החמשה

 ברעה תחוראב ףאו ,םישדע קרמ םיירהצה תחוראב ,םישדע םחל רקובה תחוראב

 לא רהמ ךכ לכ הלגתסה אל תקמוצמהו הבערה הביקה ,םרב .ןימ ותואמ ןוזמ בוש

 .םייברקה לע ץחל ןבאכ השקה םחלה ,םנטבב םישוחיממ ולבס םישנא .שדחה ןוזמה

 .ולבסו ולכא ,לוכאל היהש המ הז ,תרחא הרירב התיה אל לבא

 אלו עפשב ןוזמה יכרצמ תא גישהל היה רשפא הירגנוה יקלח לכבש ןמזב וב
 .םחלל ובער רבכ ונלצא ,הקשמו לכאמ ירבד ראשבו םחלב רוסחמ םוש םש שגרוה
 ויה רשא ,תוקוניתה רובע תונוזמ לש רוריפל וא ,תבשל הלח תסורפל וגאד םלוכ

 תוהוב םהיניעשכ ,בערה תקוצמ בורמ תורוויח םינפו שלח בלב םהיתוסירעב םילטומ
 .הבערה םשפנ תא תויחהל והשמ םהל שיגתש םמא לא תוננחתמו

 ופא ונממו ,ןוזמה ישולת יי'ע לבקתנש חמקה תצקממ םיכסוח ויה שדוק תבשל
 ינבמ דחא לכל םא היה קפס ,שודיקה ירחא ןתעיצב תעב לבא ,תומונצו תונטק תולח
 בצמהמ הריעז הנומת ,תיצמת קר אוה ןאכ ראותמה לכ .דחא תיזכ וליפא היהי תיבה
 היה השעמל יכ ,שוראמראמו סורוטאפראקב תוידוהיה תוליהקב זא ררשש השקה
 .המכו המכ יפ השק בצמה
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 תוריפהו םינגב תוקריה ולדגש רחאל ,תמייוסמ הלקה ,םנמא ,התיה ץיקה תנועב
 המ לכב .עיבשמה םחלה רסח היה אירבה ינועבטה ןוזמה ףא לעש אלא ,םיצעה לע

 טירפתהמ םהל הרסח ,הכרב ןמיס םוש ושיגרה אל ,םויה ךשמב ןטבה תא ואלימש
 .בלה תא דועסל םחלה תפ

 ירזע אובי ןיאמ

 הרצונש רתוי הנשי היעב םג הקיעה ,ןוזמב רוסחמה לש הרומחה היעבה דבלמ
 יתב .עשורמה ירגנוהה ןוטלשה ידי לע םידוהיה לש הסנרפה תורוקמ תמיתס ידי לע

 תומוקממ ולשונ םידוהיה םילעופה ,רבכמ הז םייקתהלמ ולדח םיידוהיה רחסמה

 תובאה ,םיירקיעה םיסנרפמה יכ ,דובעל אציש ימ םג ןיא לכה לעמו ,םתדובע

 אקנומ''ה תוגולפב הדובעה תודשב ונעתהו ררוצה רצה יבשב וחקלנ ,םירוחבהו
 רמה לרוגה לופי וילע םגש דחפב ןמזה לכ יח תיבב ראשנש ריעזמ טעמהו ,''דאזאס
 .'ירזע אובי ןיאמ" לש הדבכה הקעומב ויח לכה ,הזה

 לזרב לש תואלשלשב ולבכנ ומכ םהידי ,לעשו דעצ לכ לע ולבגוה םידוהיה
 ,םיל רבעמ םיאצמנה לארשי ינב וניחאמ ,ץוח תוצראמ תילמינימ הרזעל םיפצמ ויהו
 אל ףא עימשהש ימ היה אל ,ןוזמ אלו השבלה אל ,ףסכ אל ,אושל התיה תלחותה לבא
 סורוטאפראק ןיב לידבה לזרב לש ךסמ וליאכ ,דודיעו קוזיח לש תחא הלימ

 ישארל לעמ םימשה תא וסיכ םירוחש םיננע .ישפחה םלועהו הירגנוהל שוראמראמו
 םסרכלמ שואיה לדח אל םמצעמ קזחתהל וסינש ףאו ,הז ץרא לבחב םידוהיה לכ

 ?ףוסה היהי המ :הלאשה תעה לכ הרסינ ללחב .המינפ םבלב

 קוחד השענו שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי לש םבצמ הנתשה םויל םוימ

 ולחה םה ,הרירב התיה אל םישנאלו ,הערל בצמה הנתשה םוי לכ .רתויב ץוחלו דאמ

 םהיתונב רובע וניכהש הטימה ילכ תא וליפא ,םירקיה םתיב יצפח תא רוכמל

 .םתיב ינב שפנו םשפנ תא תויחהלו םחל תפ תונקל ידכ ורכמ תורגובה

 אינודנה ימד ןוכסח לע םינש לע םינש ולמע רשא תונידעהו תורקיה תונבה

 םיקנבה ןמ ןהיתונודקפ תא איצוהל התע וצלאנ ,הרות ןב ןתחב תוכזל ידכ ,ןהלש
 םינמאנ םיתב םיקהל ומלחו ןקרפל ועיגהש תוליצאה תונבה ,ןהירוה תא לכלכלו
 לכלכיש ימ היה אל ,תיבה תסנרפ לוע תא ןמכש לע סימעהל ויה תובייח ,לארשיב

 .םהמ םינטקה םהיתויחאו םהיחא תא וא םינקזה םירוהה תא
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 תיצאנה הלומעתה תורבגתה

 תינטשה תיצאנה הלומעתה תא ימשיטנאה ירגנוהה לשממה ריבגה ןמזה ךשמב
 תושפנ תנכס התיהש ,ךכ ידכ דע עיגהו רימחה םידוהיה לש םבצמ .םידוהיה דגנ
 םוקמ לכב ,שגפיהל והשימל אצי םא .םיכרדב עוסנל וא םיקוושב תואריהל שממ
 תוכמ הכוה אוה ,םיתסומה םינתורה םיריעצה םיסגלקה וא םילייחה םע ,אוהש
 לעבל ,ונממ םתוא ושלת ,תואיפו ןקזב רוטע היה םא .שממ םד בוז דע תוצרמנ
 ךרוצ היה שרדמה תיב לא תכלל ידכ ,בוחרל תאצל תורשפא התיה אל םינפ תרדה
 םינבא ודי וללה םיערופה .םיידדצ םיליבשו םינג ךרד הכילהו תובוחרה תפיקעב
 .םשוכרו םהיבשויל םידבכ םיקזנ ובסהו םהיתושמש תא וצפינ םידוהיה יתבב

 לוע לכ תא תורוסמה תוידוהיה תוהמאה וסימעה ,הלאה םייגארטה םימיב
 תאז התיה אלו ,ןתייחמ תא חיורהל ידכ תורוקמ ושפיח ןה .םמכש לע הסנרפה

 היה השקו ,ילאגיל יתלב היה רחסמ ינינעל עגנש המ לכ .ללכו ללכ הלק המישמ
 תוסינכה לעו םירשגה לע בטיה ורמש םירמדנ'זו הרטשמהש ינפמ ,וז ךרדב רוחסל
 לפנש ימל היה יובאו יואו ,רוחשה קושב הריכמל תורוחס תסנכה עונמל ידכ ,םירעל

 .םיקסורמ וירביא לכ ויה םהמ אצי ללכב םא ,םהידיל

 ינועמ הרותה םויק

 ,רתאו רתא לכב ,הרותה ידומלתו םירדחה ולטיב אל ,םיתיעה תקוצמ ףא לע
 תסורפ תיינקל םיעצמא םידוהיהמ ורסחש ןמזב וליפא .םהלש םידומילה ירדס תא
 הרות ץיברהש דמלמה רובע םולשתל ףסכה תא גישהל ולדתשה ,תיבה ינבל םחלה
 לע ובשי םלוכ .דחא םוי ףא ותרות דומלתמ לטבתה אל דחא דלי ףא .תוקוניתל
 שפנ תוריסמ ,וניתובא דצמ ,הזב היה .םי'יתתה יתבבו םירדחב םידומילה ילספס
 .השודקה ונתרות דומיל ןעמל ,רתויב הלענה הגרדמב תיתימא

 ,הנומאב םדיקפת תא ואלימ ,םישושתו םיבער םתויה ףא לע ,תוקוניתה ידמלמ

 תועשל דעו תומדקומה רקובה תועשמ לחה ,רבעבכ ,םהירועיש תא רוסמל וכישמהו

 םהשכ ,תורמגה לע םינוכר ןבר תיב לש תוקונית ובשי םיאמצו םיבער .הלילה

 בושל תעה העיגה רשאכ ,ברעה דע ובשי ךכ .רתויב תושקה תויגוסב םיקמעתמ

 םינטק המדא יחופת רפסממ רתוי וב ויה אלש קיר ןחלש לא ובש זא םגו .התיבה

 ,ןיאצחל הקיר םתביקשכ ,ךכו ,םתדועס המת הזב .םישדע קרמו ,שאה לע םייולצ

 .רדחה לא ץורלו המכשהב תרחמל םוקל ולכויש ידכ חוכ ףילחהל ןושיל ובכש
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 הלא םידלי .רוע תפיטעב תומצע ידלשל ,דבכה בערה תובקעב ,וכפה םידליה

 ליעמ אלל ,ברוצה רופכבו םיגלשב ,חורה תופוסבו םימשגב הרות דומלתל םיצר ויה
 ררש רדחב .םלגר ףכ לע ללכ ונגה אלש תועורק םילענבו םפוג תא םמחיש ףרוח
 תורמלו ,םיצוצרו םיבער םידליה ובשי ךכו ,שממ איפקמ רוקה היה םיתיעל ,זע רוק

 דדועו םקזיח הרותה םוח ,םהיתושפנ תא היחה הרותה רוא .הדמתהב ודמל לכה
 הרזחבו םירועישבו ארמגב קרו ךא היה ןותנ םשארו ודמלו ובשי ךכ .ךישמהל םתוא
 לש תוערה תוריזגה םתוא ונינע אלו ,עשרה תוקוחמ ירמגל טעמכ ומלעתהו ,םהילע

 .יצאנה ןטשה יחילש

 םהינפ רשא ,וללה ןבר תיב לש תוקונית ורבגתה ןוזמב רוסחמה לע קר אל

 תוגולפל ואציש םהיתובאל הגאדה םג ,הב םייורש ויהש הנוזת תת תמחמ ורווח

 תודשב םתומ תא ואצמ םהיתובאש ןכתי יכ ועדי םה .םתחונמ תא הדירטה הדובעה

 ,םהיבא לרוגל ששחמ באכ םהל ברצ םבל יקמעמב ,הניארקוא לש םיאופקה לטקה
 לע םלוא .'רעטסעינד''ה רהנה יקמעמב עבט וא םיתובעה תורעיב ללח לפנש ןכתי

 לכ תא תעדל וצמאתה ,םידליה לש םבלב וללוחתהש תושגרה תורעס לכ ףא
 הביל תא טעמ םמחל ,תוחפה לכל ,וצר םה .עובשה ףוסב םהילע ןחבהלו םירועישה
 יעובשה ןחבמב םתחלצה לע הרושבב ,םידליב תלפוטמהו הבוזעה םמא לש בואכה

 .ןיירוב לע ףלוחה עובשב ודמלש ,תופסותהו ארמגה יפד לכ תא םתעידי לעו



 םדק יררה רפש ביק

 רשע םינש קרפ

 הדובעה תוריש תוגולפ לרוג

 הז היה .היסור דגנ המחלמ הירגנוה הזירכה 1941 ינוי שדוחל 27-ה םויב

 םתירב ינב םירגנוההו ,היסור לע תורעתסהב החתפ הינמרגש רחאל םימי השימח

 תא וציצפה םיטייבוסהש רחאל לומגתו הנגה תפקתימ לש אלתמאב םהירחא וררגנ

 לש ,השעמל ,הפתושל הירגנוה התשענ תאז הזרכהב .ריואה ןמ יושאק ריעה

 .המחלמה תותיזח לכב םחלו םכש הטה האבצו ,םינמרגה

 .המחלמה תארקל ושמוחו וסייוג ,םיאולימה ישנא ללוכ ,ירגנוהה אבצה לכ
 תורייש תועסונ םהירחאלשכ ,תיסורה תיזחה רבע לא ואצי אבצ ישנא תוסומע תובכר
 .םודאה אבצה לע רעתסהל ךורד היה הירגנוה אבצ .דבכ יאבצ דויצו קשנ לש

 ,הייפכה תוגולפמ םידוהי םג םשל וחלשנ תיזחל הירגנוה אבצ תאיצי תובקעב
 ףוס דע .םחולה אבצה תא ותרשיש ידכ הנידמה יבחרב םינוש תומוקממ וצביק םתוא

 ,"דאזאס אקנומ" ישנא ףלא האמכ הניארקואלו ןילופל וחלשנ (1942) ב'שת תנש
 .סורוטאפראקמ םידוהי םיריעצ ףלא הנומשו םירשעכ םהיניבו

 האמכ וקרע ,יטייבוסה לובגה לא היפכה ידבוע םידוהיה תוגולפ וברקתהשכ
 ,עוריאה תא הרקח רשא תירגנוהה ןוחטבה תדיחי .לובגה רבעל םהמ שיא םיששו

 .הנידמה ןמ םקיחרהל הצילמה ןכ לעו סורוטאפראק ידוהי תעפשהב רלוקה תא התלת

 הדובעה תוגולפ"ב ,48-18 ינב רקיעב ,םבור וצבוש ,וז הצלמהל םאתהב ,ןכאו

 הלא ןישנוע תוגולפב םצבשל הדוקפה לא .ןישנוע תוגולפ השעמל ויהש ,"תודחוימה

 ןמ םייח םריזחהל אל ,שי'מי ,יארומ ,רזכאה יצאנה ירגנוהה לרנגהמ הארוה םג החלשנ

 תוארוהה לכמ רתוי ,אלמל םירגנוהה םידקפמה ולדתשה תאזה הארוהה תאו ,תיזחה

 .םיזוחאה תאמ לכב ,ולבקש תורחאה

 םילמסו םיניצקמ בכרוה ,הדובעה תוריש תוגולפ לע הנוממ היהש דוקיפה לגס
 .טרפב ידוהיו ,ללכב םד יאמצו תוברת ירסח םיירברב ףרט ישנא ,םדא יארפ
 הנתינ ,םידוהיה םהידוקפב גוהנל דציכ ,תישארה תיאבצה הדקפמה הנתנש תויחנהה
 לע םכרדב ,הדובעה תוריש ישנא יכ ועדי יאבצה לגסה ידקפממ דחא לכ .הפ לעב
 .םהלש תוומה ןיד קספ תא םהילימרתב םמע םיאשונ הניארקואו ןילופ תמדא



 גיק םדק יררה רפש

 ןוד רהנ תברקל עסמה

 םיסייוגמה ועיגה ,רקב תונורקב הדובעה ידודג ועסוה ובש עגיימ עסמ רחאל
 ןיב רתויב םיילרוגהו םיירזכאה תוברקה ולהנתה םש .ןוד רהנ ךפש תברקב םדעיל

 לש תוללעתה ישעממ םידוהיה םישרוגמה ולבס ,עסמה ןמז ךשמב .הינמרגל היסור
 רשא לכ תא ומירחהו םידוהיה יצפחב םישופיח וכרע בל תורירשב .םדגנ םהידקפמ
 ןמ לודג קלח .םאשונ לע דבכ שנוע לטוה ,םירוסא םיצפח ואצמנ םאו ,םשפנ הצפח

 .לגרב תושעל וצלאנ ,םירטמוליק תואמ ןב קחרמ הז היה םיתיעל ,ךרדה

 רשא הדובעה ידודג ישנא לש םרפסמ עיגה (1943) ג"שת תנש לש ףרוחב
 תודובעה .ףלא םישימחמ רתויל ,הניארקואב תיזחה יקלח רתיבו ,ןוד רהנה דיל ודבע
 לע לטוה ,םימד תוברק וכרענ ןהבש תורזגב .אושנמ תושק ויה הריזגה ץראב
 תופקתה ינפמ הנגהל תוחושו תולעת רופחל ,םירוציבו תודמע רופחל םידוהיה

 םיקנט דגנ תובחר רופחל םהילע לטוה ןכ ומכ .םיסורה לש ברק יסוטמו םינוריוא
 םיוקה לא תשומחתו יאבצ דויצ ליבוהלו םישיבכ לולסל ,יסורה ביואה לש

 אשמ-תודבכ תולגעל םידוהיה תא םירגנוהה םיצירעה ומתר תחא אל .םינושארה
 .םישקומ יוניפב םידוהיה תא וקיסעה רקיעב ךא ,םיסוסל ףילחתכ

 ןיב דירפהש חטשב ,הדובעה תוגולפ ישנא לש תוילוח ולעפוה הלילה תועשב

 שאל םיפושח ויה וללה .םקוריפו םישקומ יוליגל ,יסורה וקל ינמרגה תיזחה וק

 תוצצפהלו ,שאה וק תא רבועה לכב ופלצו םהיתודמעב ובשי רשא םיסור םיפלצ
 לכמ םיפקומ םידוהי םתוא ויה ךכ .תוינמרגה תודמעה לע ורטמוהש תוברה

 םינמרגה םהל וברא ףרועה ןמו ,םיסורה שא םמולש לע המייא דחא דצמ ,םינוויכה
 תודשב ולטקנ םה ,םסיסבל ללכ ובש אל םישקומה ילושו יערוז בור .םירגנוההו
 .לארשי יאנוש לש םהיבור ירודכמ ובקונו םישקוממ וקסור םהיתופוגו

 תותיחשו תומילא ,תוירזכא

 תוגולפ ישנא םידוהיה לש םבצמ השענ ,יסורה ףרוחה אבו ברקתהש לככ
 .םויל םוימ רערעתהו םתואירב בצמ ךלה דבכה בערה תמחמ .ארונו םויא הדובעה
 והולזג רשא םירגנוהה םהידקפמ ידיב ןתינ אבצה ידי לע םרובע בצקוהש ןוזמה
 םידקפמ ויה .םימזגומ ףסכ ימוכס וא בהז תרומת םהידוקפל והורכמ ףאו ,והוסמחו
 רתוי ךא .שבוע הלעה רשא דע םחלהו ןוזמה תקולח תא ובכיע םתוירזכא בורבש
 תא וניעש םייטסידאסה םייוניעבו ירזכאה םסחיב םירגנוהה םיעשרה וקיצה לכמ



 םדק יררה רפש דיק

 .ןוד רהנ ךפש תברקב הדובעה ידודג



 וטק םדק יררה רפש

 לכ אלל רקה ףרוחל םיפושח םהידוקפ תא ןודזב וריאשה םיבר םיניצק .םידוהיה
 זאמ םפוג לע ויה דועש תובחס ייולבב םישובל םידוהיה ורתונ ךכ .שובל תפסות

 ,היסור לש םיגלשלו חרקל תורעוסה תוחורה תניצל םירקפומ םהשכ ,םתיב תא םבזע
 .הלילב םימשה תפיכ תחת ,ונל ךכו ,םויב היפכה תכאלמ תא םתושעב וצצורתה ךכ

 לועפל הלחה ,תיזחב השענה תא העדיב ,טשפאדובב תידוהיה תיזכרמה הכשלה

 טרופמ רואית ובו ,יאלאק ,הלשממה שארל שגוה טרופמ ח"'וד .הירגנוה תלשממ לצא
 24-ב .םהידודגב היפכה ידבוע םישנאב םישענ רשא תוללעתהה ישעמו תושיגנה לע

 תשר .שומליוו ינאצאב 'גאנ םשב שדח הנגה רש הנמתנ ,1942 רבמטפס שדוחל

 ,רבוטקוא שדוחב ,שדוח רובעכ .ודוקיפ תחת ואצמנ היפכה ידודגו הדובעה תונחמ

 תוברה תונולתה רואל הדובעה תוגולפ ישנא בצמ תא קדבו תיחרזמה תיזחב רקיב

 .ולש הדובעה ןחלש לא וננתסהש

 םידודגה ידקפמל תוארוה שדחה המחלמה רש איצוה תיזחב ורוקיב תובקעב
 ישנא םע תישונא הרוצב גוהנל שי ןהיפל רשא ,הדובעה ידודג לע םינוממה אבצב
 אל ללכו ,לילעב ופקענ הנגהה רש לש תושדחה ויתוארוה םלוא ."דאזאס אקנומ'ה
 םיניצקה תויפונכ .הזע םידוהי תאנש ילוכא םירגנוהה םילרנגה ידי לע ואלומ
 ,הריואה תא וליערה ,טשפאדובב המחלמה דרשמב וצרשש םייסראה םיימשיטנאה
 תושעלו ךישמהל חרזמה תיזחב ואצמנש םירגנוהה םיסגלקה ולכי ךכל תודוהו

 .םהיניעב בוטכ ,הדובעה תוריש ישנא ,םידוהיב

 טשפאדובב ירגנוהה םינפה ןוירטסינימ ריתה (1942) ב"שת תנש לש ויתסב

 הדובעה תוריש ישנא תבוטל הלענהו השבלה תיבגמ ךורעל ריעב םיידוהיה תודסומל

 טעמכ ררופתהו יאלט יבג לע יאלט ןמזמ רבכ היה םשובל רשא ,הניארקואב םירוזפה

 .ירמגל

 םישובלמב םיסומע תונורק הנומשו םירשע ויה תיבגמה תולועפ לש היתוריפ

 תונהיל וכז םיטעמ םידוהי קר ,ןובאדה הכרמל םלוא .הניארקואל וחלשנ רשא ,םינוש

 ידי לע דדשנ חולשמה בטימ ,המחלמה ירחא ,הלגתנש יפכ ,ןכש ,הז לעפממ

 ואלב דורי רבכ היה יזיפה םבצמש ,םידוהיה ףלא םישימח וליאו ,םינמרגהו םירגנוהה
 .רוקה יעגפ לכל םיפושח ורתונ ,יכה

 ץישאראד םילוחה תיבב חבטה

 םירגנוהה םיחצרמה ועציבש רתויב םירומחהו םיילאטורבה חצרה ישעממ דחא



 םדק יררה רפש וטק

 .הניארקואב ץישאראד זוחלוקב רשא םילוחה תיבב היה ,'דאזאס אקנומ'"'ה ישנאב

 ירמסמו םיעזעזמה םירופיסה לש ןורכזה יפדב קומע קומע טרחנ הז דירחמ ערואמ
 םוניהגה' םשב ארקנו ,ירגנוה ידוהי לש םמדב תלאוגמה הירוטסיהה תליגמב רעישה
 ."יץישאראד לש

 העיגה תיסורה תיזחב המחלמה רשאכ ,(1942) ב"שת תנש יהלישב הז היה
 םילוחה תיב .ץישאראד זוחלוקל ועיגה היפכה ידבוע ידודגמ םידוהי יפלאו ,האישל

 .םיעוצפו םילוח יפלא וסחדנ ובו ,םימהוזמו םיכלכולמ ,םיקוחדו םירצ םיפירצב ןכש

 תעינמלו םיבאכ תלקהל תופורת אל םגו ,םתלחמ וא םתעיצפל יאופר לופט םוש

 םרג ,זופשיאל םיילאמינימה םיאנתה אלל ,הזה בצמה .םהל ונתינ אל ,תונכס

 .ומויב םוי ידמ םילוח תואמ לש םתעיווגל

 רשא ,סופיטה תפיגמל ,ןבומכ ,המרג הלא םיאנת תת לש הרישיה האצותה
 ףאו ,תורחא תוקבדמ תולחמ םג ואב היתובקעבו ,ץישאראד הנחמב ללותשהל הלחה
 אבצה ידקפמ תא דאמ גיאדה רימחמה בצמה .םוי לכב תונברק תואמ וליפה םה
 הרזע תטשוה .ידימ ןפואב סופיטה עגנ רועיבל הלועפב טוקנל וטילחה וללהו רוזיאב

 טושפו ילאטורב ןפואב ,וזמ הלק ךרד םהל התיה ,םתעד לע התלע אל ללכב תיאופר

 ,סופיט ילוח םבור ,םידוהי תואמ עבשמ הלעמל ופסא םירגנוהה םיחצרמה .רתויב
 םתינכת עוציב תארקל םהיתונברק תא וניכה םש .הוורוא לש גג תיילע לא םולעהו

 . הרוראה הניארקואב הריזגה ץראב םג התומכ העמשנ םרט רשא תירזכאהו תינטשה

 הדוקפ םירגנוהה םילייחה ולבק (1943 לירפא 29) ג"שת ןסינ ד"'כ ישימח םויב

 וא ריסא לכב תוריל םיכורד דומעלו ץישאראדבש הדשה םילוח תיב רדג תא ףיקהל

 תעב ,תורחואמה הלילה תועשב .הנחמה ןמ החירבב ושפנ תא ליצהל הסנמה הלוח

 שער לוקב ריואה ללח תא הקעזא ,עתפל ,החליפ ,הנחמה תוניפ לכב הררש הממדש

 ןינב לכ דציכ וליג םתמהדת הברמלו ,םתנשמ ורועינ םישושתה םילוחה .רידא
 .ויתוניפ עברא לכמ שא תובהלב הלוע ,תע התואב ואצמנ וב הוורואה

 םילוחה .המישנה לע ושקה ןשעה תורמתו ,ןינבב הניפ לכב וזחא שאה תונושל

 ,םפוגב וא םהידגבב תזחוא רבכ שאה רשאכ תוומה ןמ טלמיהל וסינ הלהב יזוחא
 רורצ וגפס תרעובה הוורואה תובהלמ םתאצ םע דימ ,אושל התיה םתחירב םלוא
 דימ ךא ,גגה תיילעמ וצפק ףא םהמ םידחא .םירגנוהה םילייחה לש םהיבורמ תוירי
 .וב ובכשש םיללמואה םילוחה לכ לע לילכ ףרשנ ןינבה .תוומל ורונ רצחל םלפנב

 וגרהנ ץישאראדבש םילוחה תיב יפירצ רתימ םילוח תואמ עבראמ הלעמל



 זיק םדק יררה רפש

 .םש הללותשהש הלודגה הפירשב ופרשנ םירחא תואמו ,חורבל וסינש תעב תויריב

 םירפסמ םה הדרחו המיאב .םיסינ יסינב שממ ,םשמ ואצי םילצומ םידוא דאמ טעמ

 תונושלב םייח ופרשנו דקומה לע ולע םהיחאמ תואמ רשאכ ,הזה םימדה ץחרמ לע

 ,םירגנוהה םיררוצה לש םידוהי םדב תולעוגמהו תואמטה םהידיב התצוהש שאה

 .שיימי םיצאנה םיסגלקה םהידקפמ לש האלמה םתכרדהב

 לע אב אל שיא ,הזה ירברבה השעמה לע תוירחאל עבתנ אל ירגנוה דקפמ ףא
 אלו הקיתשב ורבע רשא ,םייזכרמה תונוטלשה לש הריפחמה םתוגהנתה .ושנוע

 רקפהל םידוהיה לש םמד בשחנ דציכ לילעב הארמ ,םימדה ץחרמ יכרוע תא ושינעה
 יתב ינשב םימוד םיירברב םירקמ ועריא ןכימ רחאל הנשכ יכ אלפ לכ ןיא .םהיניעב

 .הז רוזיאב םייאבצ םילוח

 ותוא .םידוהי 764 ופרשנ שאה תובהלבו ,תצוה 105 רפסמ .הדש םילוחה תיב
 ןובשחו ןיד ךרע יו'זעד ץינייר לרנגה .107 רפסמ הדש םילוחה תיבב םג השענ השעמ
 הקילדה תביס תא הלת ח''ודה .טשפאדובב וילע םינוממה לא וחלשו םיעוריאה לע
 םג וטרופ םינוממל ח''ודב .תוריהז רסוחב וגהנש םידוהיה םילוחה לש םתמשאב
 -כ ,הפירשב וגרהנש םידוהיה רפסמ לע םינוכנ אל םינותנו ופרשנש םיפירצה רפסמ
 .רפסמב 0

 הדובעה תוגולפמ םידדובה םידירשה

 הגיסנהו ,םיסורה ידי לע תיזחה יווק תצירפ םע דימ ,1943 ראוני שדוחל 13-ב
 תיזחב המחלש ,הינשה תירגנוהה היזיווידה הרזופ ,ןוד רהנה דיל ''זאנורוו'-מ הלודגה
 שפנב תודיבאה .ףרועה לא הלהבב גוסנ הקלחו הדמשוה הקלח .םינמרגה דצל חרזמה

 האמ ולפנ ,םש ותרישש םירגנוה םילייח ףלא םייתאמכ ךותמ .רתויב תודיבכ ויה
 .דאמ דבכ היה תאז תיזחב ותרישש םידוהיה ןיבמ תונברקה רפסמ םג .ףלא םיעבראו
 שודיק לע ,וגרהנ הניארקואב ןוד רהנ תברקב ובצוהש םידוהיה ףלא םישימח ךותמ
 .הלודגה הגיסנה תעב ,ףלא השולשו םיעברא דע םיעבראכ ,םשה

 ותמ םהיניבש םישושתהו םילוחהמ םיבר .יסורה יבשב ולפנ םידוהי תואמ המכ

 לש םמוקישב .''הקבאדיוואדי'ב םילוחה יתבב וזפשוא םירחא .ףרועל םתרבעה תעב
 תוריסמב ,היסורב ינידמ טלקמ ואצמש ,הירגנוהמ םידוהי המכ ולפיט ,וללה םילוחה

 .תואיל אללו הבר

 ףא ,וקספ אל ,הדובעה ידודג לש םיירישה ירייש יפלכ םזילאדנאווה ישעמ



 םדק יררה רפש חיק

 .צישאראד זוחלוקב היפכ ידבוע



 טיק םדק יררה רפש

 ביבס תקדהתמ קנחה תעבט דציכ בטיה ואר םינמרגהו םירגנוהה םיצאנה רשאכ

 ףאו ,םינמרגה םיצאנה ידי לע וללה םידוהיה ופקתוה ,הגיסנה ךרד ךרוא לכל .םנורגל
 תחת ןולל םהל ןתינ אל ,ךרדב הינחה תומוקמב .תיניארקואה היצילימה ישנא ידי לע
 לש תוגלשומה תוברעב םידוהיה םהיתונברק תא וררג םיצאנה םירוראה .גג תרוק

 אוהשלכ םח רבד תמיגל אלבו םהיפל לכאמ רבד אוביש אלב ,הניארקואו היסור
 השפוחל וכז םה .הירגנוהל עיגה םילוצינ לש םועז רפסמ קר .םשפנ תא תויחהל

 .היפכה ידבוע תורישל בוש וארקנ הירחאלו ,םישדוח רפסמל

 םיצאנה ינרפצב םידוכל חרזמה תיזחמ

 ידודגל ,הניארקואמ םיבשה ןמ ,םידוהי 6000-מ הלעמל וסיוג 1943 ץיקב

 ,היבראסבש ראבב תשוחנה תורכמ לא ,ךיירה תשירדל םאתהב ,וחלשנ םה .הדובעה
 לש ןונגנמה תא וליעפה הלא םידקפמ .םירגנוהה םילייחה םהילא וולינ םעפה םג

 םידבועה .יצאנה ינמרגה אבצה לש וחוקיפ תחת ודמעוה תינוגריא הניחבמו ,הנחמה
 .רתויב םישק םיאנתבו הממיב תועש הרשע םיתשכ וקסעוה תורכמב

 דרפהל וטילחה םיבאלסוגיה .ראבב הדובעה הנחמ הנופ 1944 רבמטפס שדוחב

 ,וצלאנ םינמרגה .יטסישאפה ריצהמ םמצע תא וקתינו םינמרגה םע תופתושהמ
 ,התיבה םיבש םה יכ רמאנ היפכה ידבועל .ןאקלאבב תיזחה ןמ תגסל ,ךכל םאתהב
 ידיל םהמ תודיחי המכ ורסמנ ,הירגנוה תולובגל םעיגהב , עגיימה עסמה ידכ ךות ךא
 .אקנעוורעשט רפכב היירי תונוכמב םתוא וחצרש .ס .סה לש ףרטה תויח

 ידיב הירי תונוכמב ורונ רשאכ ,1944 תנש רבוטקוא שדוחל 6-ה םויב הז היה

 לש תוצובקב תוומה לא ולבוה תונברקה ."'דאזאס אקנומ"ה ישנא 350-כ םיצאנה

 םסרופמה ,ש"'מי ינאראמ ןיצקה .םהירבק תא םמצעב רופחל וצלאנ ,שיא םירשע
 םישלחה תא םיפירצב ףוסאל ,ןכ ינפל דוע ,דקפ ,"ראבמ ןיילתה'' יוניכב הצמשל

 לש תובר תואמ .םהיבשוי לע םיפירצה תא תיצהלו ,הכילהב ךישמהל ולכי אלש

 .תאזה תיגארטה הפירשב ופסנ םידוהי

 ,םפייעל ידכ םתוא וצירה םירגנוהה םילייחה ,האלה ושרוג םייחב םירתונה

 איאב ריעל םעיגה דע .םינמרגה ידיל םוריבעהש דע הארונ תוירזכאב םתוא וניעו

 זוכירה הנחמב םייתסה םידירשה לש םעסמ .שיבכה לע תועורש תופוג 400-כ ורתונ

 ראב ישנאמ תחא הצובקל .םהיתומשנ תא וחפנ םה םש ,הירטסואב רשא גרובנעסאלפ

 .םייבראס םינזיטראפ ידי לע ךרדב הררחוש איהו ,לזמה קחיש



 םדק יררה רפש כק

 תיבב תכשוממ תלחות

 סורוטאפראק ידוהיל עדונ הדובעה תוגולפ תא ודקפש םימויאה תונוסאה לע

 רדעיהב ,תעה לכ ,םמצע תא ולשיה םיבר .תולפרועמ תועומשמ קר שוראמראמו

 .יסורה יבשב םיאצמנ םהיבורק יכ ,תיזחהמ תוכמסומ תועידי

 .םיטאפראקה ירה ירוחאמ יסורה אבצה דמע ,די'שת תנש ףרוחב ,ןמז ותואב
 םיחתותה ימער לוק תא עומשל היה ןתינ ,הביבסה לכב טקשה ררש רשאכ ,הלילב
 שחרתמה לעו םינמרגה לש תינטשה םתינכת לע ועדי אל רשא םידוהיה .תיזחהמ
 תא ררחשיו רוזיאה לע הפקתה ךורעי יסורה אבצהש וויק ,הדמשהה תונחמב
 הווקתה לכו ,ללכ ורהימ אל םיסורה םלוא .ררוצה ירגנוהה רטשמהמ סורוטאפראק

 ,םהיתומוקמב התע תעל ,וראשנ םיסורה .הזוגנ םירגנוהה םיעשרהמ בורקב רטפהל
 .םעישוהל היה יושעש דחא דעצ וליפא ומדקתה אלו

 םהילעב וא םהינב תודוא לע העידיל םיניע ןוילכב תוהמאה ופיצ םוי לכב

 ולבסש ףא לעו ,תיבב הררשש תולדה םע וקבאנ תוריעצ םישנ .אושל ךא ,וסיוגש

 .םהידלי תושפנ תא לכלכלו ףרט איבהל וחילצה תורצו תוגאדמ

 ןורחאה םירופה גח הז היה .ד"שת תנש לש םירופה גח ברקתהו ,ןמזה רבע ךכ
 תועידי ,תועומש ופדר תועומש .םיטאפראקה ץראב תוידוהיה תוליהקה וכרעש
 תא קוחדל םיצמאתמ ,ןכ יפ לע ףא ,לבא ,תועמשנ רבכ תורורב אל בויא תורושבו
 םעפה םג הכזנ ילוא ,ןורחאה הוקתה ץוצינ הבכ אל דוע ,הדיצה תוגאדהו תובצעה

 ,ןוששו החמשב תואלפנהו םיסינה לע רפסלו ,םינמרגה תומדב ןמה תלפמב תוארל

 .םידוהיה ובשח



 אכק םדק יררה רפש

 רשע השולש קרפ

 תדוכלמב יטרוה ירגנוהה רצועה

 לש והטמל שולקימ יטרוה ירגנוהה רצועה ןמזוה ,1944 סראמל 17-ה םויב

 יאבצ שוביכל ותמכסה תא ןתיש ץחל וילע לעפוה ומע השיגפב .ש"'מי רלטיה ררוצה

 יכ ןעט , ש"מי רלטיה חצור יכראה .םיינמרגה םיצאנה תוחוכה ידי לע הירגנוה לש

 התכז םרט תידוהיה היעבה יכו ,תירבה תולעב לש ןהידיל הירגנוה רובעת בורקב

 .םיאתמ ןורתפלו לופיטל

 תא םיינמרגה םיקנטה וצח ,1944 סראמב 19-ה ןושאר םויב ,םיימוי רובעכ
 דועב ךרענ שוביכה עסמ .הרעסב ,םתירב תלעב ,הירגנוה תא ושבכו ירגנוהה לובגה
 אשמ לש ומוציעב םש קוסע היהו ,ש"ימי רלטיה לש ותדקפמב ההש יטרוה רצועהש
 'לוסיחה תוילוח' וקיפסה ,דבלב תועש עבראו םירשעכ ךשמב .יאבצו ינידמ ןתמו

 ,סראמב 20-ה םוי ירהצבו ,הירגנוה יבחר לכב רזפתהל ש"'מי ןאמכייא ררוצה לש
 .שוראמראמו סורוטאפראק תוצוח לכב הלבחה יכאלמ וארנ

 הטשפתה בויא תרושב .תררחסמ תוריהמב תוערואמה ולגלגתה ךליאו ןאכמ
 תא ורעפ םימימתה םישנאה .המהדתו םלהב וכוה היעמוש לכו בושיו בושי לכב

 בר ןמז םהל ןתינ אל לבא .םהינזא עמשמל ןימאהל ונאימ ,טושפ ,ההימתב םהיתויפ

 יכו ,רבדב תמא שי ןכא יכ לכה ואר רצק ןמז ךות ,דימ וטשפנ תוקפסה ,תשעתהל
 .םיטאפראקה ירהב םוקמ לכב םימקמתמו םירזפתמ םיחצרמה רבח

 וכזי אל םינמרגה יכ ,םישוחינו תועומשל ונימאהו ומחנתה םושלש לומת קר

 ןמז ךות יכ וויק לכה .הסרדלו סורוטאפראק תמדא לע תואמטה םהיפגמב ךורדל

 הרעסב שובכיו םיטאפראקה ירה תולגרמלש לובגה יוק תא יסורה אבצה ץורפי רצק
 םינמרגה .לק ןנעכ ול רזפתה הזה דורווה םולחה לכ ,עתפל ,הנהו .ולוכ רוזיאה תא
 דומעל וראשנש םיסורה םע והשלכ עגמ רוציל ילב ,רוזיאל סנכהל וחילצה

 ,חורבל וחילצהש םישנא יפמ ,ועיגה תועידי דוע הנהו ,בר ןמז ףלח אל .םהיתודמעב
 םה .ופאטסיגה ישנאו םינמרגה וטלש רבכ ןהב תולודגה םירעהמ ,םב םשפנ דוע לכ

 .םינמרגה םידזה לש םילולעתה לע ,םהיניע ומב וארש תוזחמהמ היח תודע ורסמ

 .ורושאל בצמה תא ךירעהל ולחהו וחקפנ םהיניע ,ירמגל וררועתה רבכ וישכע



 םדק יררה רפש בכק

 הירגנוהב "טארנדוי"ה לש ודוסיי

 םיצאנמ הבכרוה רשא טשפאדובב השדח הלשממ לש התמקהו ינמרגה שוביכה

 .הירגנוה תודהי לע השק המולהמ התיחנה ,ש"ימי יאיוטס לש ותושארב ,םיעבשומ

 םקוה וירחאלש ,ינמרגה שוביכל תונושארה תועשב רבכ הלחה תונערופה

 התיה הזה דסומה לש ותרטמ .הדשה יבושיו ירע לכבו ,טשפאדובב "טארנדוי"'ה

 .ופאטסיגה ינפל הירגנוה תודהי תא גצייל

 הלועפל יאוותה תא וניכה םש ,טשפאדובב ראפ ןולמב ןכתשה ופאטסיגה

 לכ .םידוהיה תלאשב לופיטה התיה םתדובע תישאר .תירגנוהה תשלובה םע םואיתב

 םירבדמה שאר .הפיסאל וארקנ הביבסה יבחרמ םידוהיה תוליהקה ישארו םיגיהנמה

 םירבדבו ,תוחורה תא עיגרה ויערמ תרבחב רשא ,ש"מי ןאמכייא סגלקה היה

 דגנ תודחוימ תוינכת םהל ןיא יכו ,ער לכ םידוהיל הנואי אל יכ חיטבה םיקלקלח

 .אושל היה דחפהו הלהבה לכ יכ ,רמא ,ךכיפלו ,םידוהיה

 ירעב םג ,לכשהו חומה שוטשטו לובלב לש ,וז הטיש וליעפה םינמרגה

 תא ופאטסיגה ישאר ופטש תוליהקה ישאר םע תושיגפב .שוראמראמו סורוטאפראק

 ופאטסיגה ישאר ומטמט תאז ךרדב .ףנחו יותיפ ירבדב םחור תא ועיגרהו םהישאר

 ולדתשה תעה לכ .םיטקשו םינידע םישנאכ םמצע תא וגיצהו םידוהיה לש םביל תא

 תא המואמב דושחל ןיא יכו ,ארונ ךכ לכ אל ינמרגה דשה יכ םשורה תא תושעל

 .הרומעו םודס יקידצ

 דע ,םתמישמב וחילצה ךכ לכ ןאמכייא לש "ודנאמוקרדנוז"ה תדקפמ תויח

 ןטשה יחילשל םתייצב יכ וענכושו םהירבדבו םהב ןומא תתל תמאב ולחה םישנאש

 תושקה תוריזגה לכ תא םהילעמ תוחדל םדיב הלעי ,העינכ לש תוגהנתהבו ינמרגה

 דיתעב הרומאש הנוכמל עייסל םמצעב םימתרנ םה דציכ וספת אל ללכ םה .תוערהו

 םתינכת תמשגהל םירזועו םיעצרנ םידבעל וכפה הנווכב אלש .םתוא דימשהל

 .םיצאנה לש תעשפנה

 הצעומ''ה ישנא וענכנ ,הדשה ירעב הלכו הריבה טשפאדובמ לחה ,ריעו ריע לכב

 יחילש תויהל וכפהו וידיב ולפנ םה .ויפתושו ןאמכייא ררוצל ''טארנדויה*' -- 'תידוהי

 ופסא םה ךכ .תונדפקב םהיתודוקפ יולימו ופאטסיגה תוארוה לכל םתייצב ,ןטשה

 ירבדו תונמא יצפח ,תורקי תורוחסו תוורפ ,ףסכו בהז ,םימולהי םידוהיה םהיחאמ

 עייסל "טארנדוי''ה תא ופאטסיגה לצינ ,הזיבהו דושה תכאלמ תא וליכש רחאלו ,ךרע

 .ץיוושואל תוללמואה תוריישה ןוגראב ול



 ו םדק יררה רפש
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 .בוהצה יאלטה תדינע



 םדק יררה רפש דכק

 בוהצה יאלטה תדינע

 תוכלמ הרזגש תושדחה עשרה תוריזג םסרפתהל ולחה 1944 תנש לירפאב

 תדינעב םידוהיה לכ תא הבייח ןהבש הנושארה .לארשי םע לע תירגנוהה עשרה

 יאלטב םהידגב לכ תא טשקל םידוהיה וצלאנ ,לירפאל 15-המ לחה .בוהצ יאלט

 ,םהרבא לש םהינב ינבמ ונא יכ םייוגה לכ ועדי ןעמל ,בוהצ עבצב ''דוד ןגמ" תומדב

 .קחורמו הדונמ ,לפשומ ידוהי ונה ודנועה שיאה יכו ,בקעיו קחצי

 הרסאנ הליחת .וז רחא וזב םידוהיה לע תורימחמ תוארוה ואב ךליאו ןאכמ

 .תוינוכמהו וידרה יטלקמ ,ןופלטה ירישכמ לכ ומרחוה .תילמשחבו תבכרב העיסנה

 לכו ,לודג "דוד ןגמ'"'ב ונמוסו ורגסנ תידוהי תולעבב ויהש םילעפמהו תויונחה לכ

 .ודדשנ ןכותב ואצמנש תורוחסה

 הזיבב קסע ינמרגה אבצה .ס .סה יחצרמל רקפה השענ םידוהיה לש םלמע לכ
 תורוחס ,םימולהיו תובוט םינבא ,ףסכו בהז ,דיל אבה לכמ וסמחו ודדש םה .דושו

 ןמ קלח .הינמרגל חלשנו םינמרגה תא תנייפאמה תונקיידב זראנ לכה ,הוורפ יליעמו

 ובש םוקמ לכב .םתכאלמב םינמרגה תא עירפי אלש ידכ ירגנוהה םעל קלוח ללשה

 .סרהו ןברוח קר רתונ ,יצאנה ףגמה ךרד

 ורחב הז רוזיאב ,םירוחש םיננעב ורדקתה שוראמראמו סורוטאפראק לש הימש

 וררש ןואכדו תובצע .םהלש הדמשהה תינכת עוציבב ליחתהל םינמרגה םיחצרמה

 תורמלו ,ןברוחה תרושב תא ושח ,הארונ השוחת השגרוה ריואב .הניפו הניפ לכב

 ידו ,ןברוח ברע לש הריואב ושיגרה ,ץיוושואב עשפה םלועב שחרתמה לע ועדי אלש

 םויא והשמ עצבל םתנווכב יכ םהב ןיחבהל ידכ .ס .סה ישנא לש םהינפב טיבהל היה

 .ארונו

 םידוהיה דגנ התסהה תורבגתה

 לבחב למשחתהל הריואה הלחה ,ד'שת תנש לש ןסינ שדוח ימי ,םימי םתואב

 היסולכואה ברקב ררועתהל הלחה בקעיל ושע תאנש .שוראמראמו םיטאפראקה ץרא

 ותיסה םיימשיטנא םירכיא הברה .םירכנה יתב לכמ התלעו הצצ ותעשרו ,תינתורה

 אובב םידוהיה תא םהב תוכהל ידכ םהינזרג תא ןיכהל יביטימירפה ןומהה תא רתסב

 םיבנגו םיעשופ רבחכ םידוהיה תא וגיצהו רקשו אוש תולילע ולילעה םינותיעה .תעה

 .םשוכר תא םהמ וחקלו םייוגה ןובשח לע ורשעתה רשא



 הכק םדק יררה רפש

 ינתורה רכיאה תא ,םעפה םג ,םותרל התיה םירגנוהה םידזה לש םתינכת

 הניארקואל םישוריגה תעב ,א"שת תנשב ושעש יפכ ,דמשה תכאלמל טושפה
 עיגהל וללה םירוראה וחילצה רתויב יביטמירפהו טושפה יוגה לא וליפא .ןילופלו

 היה םינתורה לש םדיקפת .תילאטורבה שוריגה תכאלמב םהל עייסיש וענכשלו
 תוריהמב םייסל וחילצי תונוטלשהש ידכ ,םידוהיה ןמ הסחמו טלקמ עונמל
 .הנושארה תונמדזהב םשרגלו תואטיגה ךותב םאלכל תילמיסקמה

 ןיאש תולילעב םידוהיה ומשאוה םהב ,קנע תועדומ ומסרופ תולודגה םירעב

 .ידוהיה ונכשב םקנתהלו תאצל ינתורה ארקנ זורכה לש ומויסבו ,םהמ תולפשו תוזבנ
 שש העשמ תיב רצעמ זרכוה םידוהיה לע .םויל םוימ ופכתו וכלה עשרה תוריזג

 .תוומל הרונו בוחרב ספתנ ,וז העש רחאל ותיב תא תאצל זעהש ימ .ברעב

 העגפ םידוהיה לש תויעראה תשגרה ,דישת תנש לש חספה ברע ימי ועיגה
 ישוקב .טרפב תיבה ןויקנל רושקה לכבו ,ללכב גחה יכרצל תונכהב קוסעל םנוצְרב
 ףא לבא ,שחרתהל דמוע ארונ והשמ יכ ושיגרה בלב .תוצמה תייפא רודיסל וגאד
 םלוכ ,לפרעב הטל םלרוגו םידוהיה דיתע .והמ רמולו אבנתהל היה לוכי אל דחא

 העושיל םידוהיה ופיצ ,ןכ יפ לע ףא .רחמה ומע איבי תוערואמ הזיא תוארל וניתמה
 ,ה"בקב הטושפה םתנומאו םנוחטב תאו םתווקת תא ,עגרל וליפא ,ודביא אלו
 .רתויב םישקה ויעגרב ידוהיה בלה תא םיקזחמה

 ןורחאה חספה גח

 וגאד םלוכ ,יי'ושפנ תרמ עדוי בל" ,הדרחו דחפב םידוהיה וליב רדסה תוליל תא

 עצבל םירגנוההו םינמרגה םיחצרמה םיננכתמ המ עדוי ימ הלאשה ,דיתעה ינפמ

 ,םהמ התפרה אל ,תושעל ,םיניכס םיזיחשמה ,םיתסומה םינתורה םיממוז המו ,םהב

 ,וישעמ לכש ,ינתורה לש וישעממ םלעתהל היה רשפא יא .תעה לכ םבלב המסריכו

 .םידוהיה תא זוזבלו דודשל הצור אוה יכו ,םורגופ ןנכתמ אוה יכ םירומ ,הנורחאב

 הווקתהו ,ידוהי לכ לש ובלב יובחה ץוצנה הבכ אל ,הדרחהו המיאה לכ ףא לע ,םלוא

 תושפנה תא הדדוע ''ןיע ףרהכ 'ה תעושי"'שו ''וימחר ולכ אלי'ו ''ונמת אל 'ה ידסחי'ש

 .תוללמואהו תודחופמה

 ןגמה לעו ,רדסה תא וכרעש תעב ,םהירוה ינפ לא םטיבהב ,םינטקה םידליה
 הלילה הנתשנ המ" :ושקה ,רדסה ןחלש תורנ רואל םהידגב לע ססונתהש בוהצה דוד

 ליל הנתשנ המ :םינשה לכמ רתוי דוע השק הישוקה התיה םעפהו ,"תולילה לכמ הזה
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 םירוהטהו םיכרה םידליל ויה ?םויה דע ונל ויהש רדסה תוליל ראש לכמ הזה רדסה

 אלו םישק ויה םיבר םירבד ,תוישוק דועו דוע ,ןירוסיהו תורצה ,לבסה יעדוי ,וללה

 ,םילודגה ומכ שממ םנורג תא וקנח הווקתב לוהמה רעצה תועמד לבא .םהל םינבומ
 ורהרהו םמצע ךותב וסנכתה םהל תושקה תודחוימה תוישוקה תא תושקהל םוקמבו

 רודו רוד לכבש אלא . . .לכה תא רוקעל שקיב ןבלו . . .הערפל ונייה םידבע" :בותכב

 תועמד לש םרז חלוק דציכ םידליה םיניחבמ ,הנהו , . . .וניתולכל ונילע םידמוע

 יחלה לע תולגלגתמ ,םייניעה ןמ תורשונ תוחתורה תועמדה ,םירגובמה לש םהיניעמ

 .וילע דונעה בוהצה דוד ןגמה לא רשיה קוידב ,םדגב לע תופטונו

 תריוא ,בלה ןובאדל ,םעפה התבש םדק ימימ ךכ לכ תרכומה גחה תחמש

 םימיב ץוחב םיצצורתמה םידליה תלהצ ,ללכ השגרוה אל חספה ימי לש שושמה

 תא הנייפיא בלב תודבכו חתמ תריוא קר ,םלענ לכה .התיה אלכ המלענ הלאה םיפיה

 לכ התליכ ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהיל ןורחאה חספה גח והז יכ השגרההו ,לכה

 הכזי םא עדוי ימ הלאשה הרקינ דחא לכ לש ובלב .בלב החמש לש הבוט הקלח

 קנע ידעצב םהילא תברקתמו תכלוהה האושו ןברוחה ירחא הטילפל ראשהל והשימ

 .םידיחפמ

 המדרהו העגרה יעצמא

 תולועפו םיעצמאב ,תעה לכ ,וטקנ ,ש"'מי ופאטסיגה יסגלקו ןאמכייא ררוצה

 ירייש ,ונא .הביבסב שחרתמה לכמ תעדה תא חיסהל ידכ ,תוחורה תעגרהל תונוש

 לכ תא רובעל ונחלצהו ,'ה ידסחל וניכז רשא ,שאמ םילצומ םידוא ,םיירישה

 דע יכ דיעהל םילוכי ,םולשב םשמ תאצלו הארונה האושהו םויאה ןברוחה תוערואמ

 בזכה תועומשל ןימאהל וניטנ ונתומימתב ,ונל יופצה תא ונעדי אל ןורחאה עגרה

 יאנתש וא ,הדובע תונחמל ונתוא וחלשיש :ןוגכ ,םידזה םינמרגה ידי לע וחרפוהש

 .םישדחה תומוקמב ורפושי םייחה

 לכ תא .םודאה אבצה הנח םיטאפראקה ירה תרשרש יתכריב ,לובגה ירוחאמ

 ןמז ךות .תיצאנה היחה ידימ ררחשל חילצה רבכ ןילופמ לודג קלחו היסור תמדא

 ,שוראמראמו סורוטאפראק תא םג שובכל ,ירגנוהה אבצה תא חצנל םיסורה ולכי רצק
 םוי .דקומה לע ולעו תומימתב וכלהש םידוהיה לכ תא ליצהלו רדס םש טילשהל

 וזיעי אל םינמרגה םיחצרמה יכ ,ונמצע תא ונילשה ,הכו הכ ןיב ,ךכל וניפיצ םוי

 .ונל ערהל

 ויה אל םירפכב .בלה תא ודיערה רשא תוגונ תושדח ומע איבה רקוב לכ
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 הפמ ,שחרתהל דמוע והשמ יכ ונעדי ןכ יפ לע ףאו ,וידרל וניזאה אל םגו םינותיע
 ינפמ דערו דחפ בלה .ןודז תוינכת םיננכתמ םינמרגה יכ תויושחלתה רבע ןזואל
 עייסתו הערה ינפ תא םדקתש ךרד םושו הלובחת םוש ונשפיח אל לבא ,תונערופה

 .ןטשה ידימ קומחל ונל

 יכ עירתי רשא ירוביצ ןוגרא וא ףוג םוש אל םגו שיא ףא ,תע התואב ,אצמנ אל
 הנש .ןילופ ידוהיל תאז ושעש יפכ יפוסה ןורתפה תא ונב עצבל םידמוע םינמרגה
 ונתוא ריהזיש חילש ףא ונילא חלשנ אל ןיידעו ,השרווב וטיגה ברח זאמ רבע המילש

 ידימ ונשפנ תא ליצהלו תוסנל ונל ץעייל אב אל דחא ףא .שחרתהל דמועה ינפמ

 תורעיה לא החירב ידי לע ןכ תושעל רשפאו ךירצש ונתעד לע הלע אלו ,םיערופה

 .םעז רובעי דע םירהבו תורעמב רותסמ תומוקמ תאיצמו

 רזג תא לבקלו תותפתהל ולחה םישנאהו ,ונילע םירעהל םינמרגה וחילצה ךכ

 רדסה תאיצמב םידורט ויה םישנאה .תטלחומ תונתייצב םיצאנה םיררוצה לש ןידה
 םירקיה םהיצפח תנמטהבו ,םינתורה םהינכש ידיב ודיקפה ותוא םשוכר תיראשל
 ינב לרוגו ולרוגל גואדל ןמזה הז יכ דחא ףא לש ותעד לע הלע אל ,םלוא .המדאב
 וענכנ םלוכ .חוטבו ירשפא םוקמ לכב רותסמו הסחמ אוצמל וילע יכו ,ותחפשמ

 םתחפשמ ינב תברקב ראשהל םרכבב םביל תושגר ירחא וכלהו ועט ,רמה םלרוגל
 .םייחה לא החירב ינפ לע םתליהקו

 יפוסה ןורתפה יצצבמ תשרב

 תוריקו תועדומה תוחול לע קנע תועדומ ומסרפתה ,ד'שת חספ לש ןורחאב
 ןותפה עוציב תלחתהל תואה תא ונתנ רשא ,שוראמראמו סורוטאפראק ירעב םיתבה
 רתיבו ,טעגיס ,טסוח ,זאסגערעב ,ראווגנוא ,תולודגה םירעב .םוקמה ידוהיב יפוסה
 ,םידוהיה לש םניד רזג םתחנו בתכנ םהבו תועדומה ומסרפתה תורייעהו םירעה
 םוחת תא בוזעל זעיש ימ לכו ,םירדוגמ תואטיגב וזכרתי םידוהיה לכ יכ םזירכהב
 .ושארב רודכ םוקמב לבקל ותד תחא ,וטיגה

 תורישל ובדנתהו וסייגתה ,םירוראה םינתורה ,םנימי דיו ,םירגנוהה םימרדנ'זה
 םידוהיה לכש ךכ לע וחקיפו ,םהל היהש ינטשה ץרמה אולמב ודבע םה .םיצאנה
 .חורבלו טלמהל דחא ףא לש ודיב הלעי אלשו ,וטיגב ואלכיו םיצאנה תשרב ודכלי

 ,טלקמל תוירשפאה תוניפה לכ תאו ,םהל םיעודיה רתסה תומוקמ לכב ושפיח םה
 םיכורכ ויהש םירודיסה לכו תואטיגה תמקה תכאלמ לע .ידוהי םש רתתסמ אמש



 יאדמשאה תשרב שוראמראמ סורוטאפראקב לארשי תונבו ישנ

 ינמרג

 םדק יררה רפש חכק
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 אוה .ש"'מי ןאמכייא ררוצה ,תישיא ,חקיפ ,ךכל רתויב םיאתמה םוקמה תאיצמו ךכב
 יפכ ,הצור אוהש הרוצב עצבתמ אוה םא קדבו תונקיידב ותינכתמ טרפו טרפ לכ ןחב
 .שארמ ןנכיתו ביתכהש

 ררוצה ביכרה התוא תחלשמ האצי ,1944 תנש לירפא שדוחל 24-ה םויב

 .ירגנוהה םינפה דרשממ םיהובג םידיקפמו םיריכבה וירזוע תא הללכ רשא ,ןמכייא

 התיה הנושארה םתנחת .שוראמראמ -- סורוטאפראק יבחר לכב רויס הכרע תחלשמה

 שוריגה תלועפ לש העוציב תוינכת תא ומכיס הב םרוקיב רחאל ,יושאק ריעב
 תואטיגה ראשבו שטאקנומו ראווגנוא םירעב ליחתהל התיה הרומאש הנושארה

 ,טסוח ,שילעס ,זאסגערעב ,שטאקנומ ,ראווגנוא ,לעהיאב ורקיב ןכימ רחאל .הביבסב

 ,ראוויוא-שאמאס ,שעד ,עווארטעפ ,אזיא ,טשערימגארד ,טעגיס ,הניפטאלס ,שטעט

 .עוועשיוו רעביואו

 ןובשחו ןידב רסמ ,ילאטורבה עסמה ןמ ,ןאמכייא ,חצור יכראה רזח רשאכ
 םייח םידוהיה דציכ האר יכו ,רתויב בוטה דצה לע רדתסה לכה יכ ויחלושל ריבעהש

 ,חצ ריוא ררוש ובש םוקמל םידוהיה ואב ףוס ףוס . . .הארבה יתבב ומכ תואטיגב
 יאדמשאה דמל הז עסמב .רכזימב רמאנ ,םהייח ירדס תא תונשל ולכוי וב םוקמ
 תדימ לעו ,םהיתובשחמ ךלה לע ,תואטיגב םידוהיה לש םתוגהנתה תרוצ תא ינמרגה

 .יפוסה ןורתפה עצבמ דגנ תולגל םילולעש םתודגנתה רשוכ

 .םינמרגה לש ןויסנה ינפש ויה שוראמראמו סורוטאפראקב תואטיגה ינכוש
 גוהנל םהילע דציכ ועדי רבכ ,הלודגה הירגנוהב םתדובע תא וכישמה רשאכ
 לכוי אל דחא ףאש תאזכ הרוצב תדוכלמה תא ןיכהל שי ךרד וזיאבו ,םידוהיב
 םידוהי ףלא תואמ עברא לש םתאבהל דע ולעפ הלא תוטישב .הנממ טלמהל

 .ץיוושוא ירעש לא הירגנוהמ
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 רשע עברא קרפ

 שוראמראמו סורוטאפראקב תואטיגה תמקה

 סורוטאפראק ידוהי לע תירזכאהו הרמה הריזגה תא רוזגל הטלחהה
 הכרענש ,תידוס הבישי לש הכלהמב הלפנ ,תואטיג ךותב םאלכלו שוראמראמו
 הזה םויב ,1944 תנש לירפא שדוחל 7-ה םויב הז היה .טשפאדובב םינפה דרשמב
 עוציב יטרפ תא .הירגנוה ימוחתמ םידוהיה תא שרגל םירגנוהה םיחצרמה וטילחה
 םהירזועו םירמדנ'זה לש תודקפמהו תוזוחמה ישאר לא םינפה דרשמ חלש תינכתה
 .םיירזכאה

 רוזיא .תינכתה עוציב תלחתה לע הנושארה םעפב זרכוה לירפאב 13"ב
 המישמה עוציבל םינושארה תויהל ,אופיא ,ורחבנ שוראמראמו סורוטאפראק
 קר ופקתל סנכהל רומא היה םהיתבמ םידוהיה תריקעל קוחהש תורמל .תינטשה
 םהיתודוקפ תא חולשל םירגנוהה םיעשרה וזרדזה ,1944 לירפא שדוחל 27-ה םויב
 תומוקמבו ,ד"שת חספה גח ורסאב ךכו .ןכל םדוק םייעובשכ םירפכלו תורייעל
 .תואטיגב האילכהו שוריגה לחה ,ןכ ינפל דוע םימייוסמ

 םידוהיה ואלכנ םהב ,תואטיג רשע םינש ויה שוראמראמבו סורוטאפראקב
 .ןילופבו הניארקואב א"שת תנש לש הטיחשהו שוריגה רחאל הטילפל ורתונש

 שדוקה תוליהקמ הטילפה תיראש הזכור ,ןלהל וטרופיש תומוקמב

 ץיוושואב הדמשהה תונחמ לא רשיה וחלשנ םשמו ,שוראמראמו סורוטאפראקב

 .זוכירה תונחמ רתיבו

 ראווגנוא וטיג

 וטיגה תא ומיקה ,סורוטאפראק לע םינמרגה םיצאנה לש םתוטלתשה ךלהמב
 ףלא םישולשכ וזכור ובו ,הירגנוה יבחרב םקוהש ןושארה היה הז וטיג .ראווגנואב
 תכאלמ המייתסהש ירחא .ראווגנוא זוחממ תורייעהו םירפכה יבשותמ תושפנ
 ריעה ינב םג וטיגה לא ואבוה ,ריעל ץוחמ וררוגתהש םיבשותה לש םתאילכ
 העיגה רשאכו ,רעיאנימ בוחרב םינבלמל תשורח תיבב םקוה וטיגה .המצע ראווגנוא



 אלק םדק יררה רפש

 לש םיצעה ןסחמב ,הנשמ וטיג םקוה ,רתוי םש סוחדל היה רשפא יאו אישל תופיפצה

 .רתוי רחואמ םיאבה ואבוה וילא ,קילג

 ירעשל םירוקעה ינושאר ועיגה (1944 לירפא 16) ,ד"שת חספה גח ורסאב

 ,אנוואטס ,אנדערעס ,ץנארבאס ,פאשט ,אנזערעב ,קישזיא תוליהקמ ואבוה םה .וטיגה
 תוליהק ינב לש םתאבה תכאלמ המייתסהש ירחא דימ .דועו שיפאק ,ןישטערעפ

 .הב םקוהש וטיגה לא ראווגנוא ריעה ידוהי תרבעהב ולחה ,תורייעהו םירפכה
 םאוב םרטב .''אגאלאג'" רוזאב וררוגתהש םירישעה ויה וטיגה לא ואבוהש םינושארה

 .םשוכר תא םישלבהו םירמדנ'זה ודדש ,וטיגה לא

 םירישעה דצמ בוריסב םירזכאה םיצירעה ולקתנ םהלש הזיבה ישעמ ךלהמב

 םירמדנ'זה .םהלש ךרעה יצפח תא ואיבחה םהבש רותסמה תומוקמ תא תולגל
 םתוא וניעו ,רתסה תומוקמ תא תולגל םצלאל ידכ יעצמא םושב ולחב אל םירברבה

 םנקז תא םהמ וטרמ ,םנטבב םהב וטעב ,למשח תוכמ םתוא וכיה ,יארונ םזידאסב

 .םהידי תועבצא תא וכעמו םהיתואיפו

 .םלרוג דיתע לע םידוהיה ועדי אל ,ראווגנוא וטיגב םג ךכ ,תואטיגה לכב ומכ

 ,םלוא .רשיה לכשה שוטשטו חומה לופרעל ומרגו החסה תולועפ וכרע םינמרגה
 םתוא ,םילפכושמ םיבתכמ השש ובנגוה וטיגב םידוהיה לא יכ ,עדונ המחלמה רחאל

 תולועפ לע קייודמ רואית םהבו ,לדנאמסייוו בד לאכימ יבר ק''הגה הלצהה רובג בתכ

 וטיגה ידוהיל לדנאמסייוו ברה ארק בתכמב .ץיוושוא הנחמב שחרתמה לכו הדמשהה

 אלו וטיגל סנכהל אלש דבלבו ,ירשפא טלקמ לכ אוצמלו רתתסהל חורבלו דורמל

 .ןפואו םינפ םושב וב ראשהל

 ישנא .וטיגה ינכוש יפלאל ותדועת לא בתכמה עיגה אל ןובאדה הברמלש אלא
 ומויק רבד תא קיתשהל וטילחהו וב ונד ,םהידיל עיגה בתכמה רשא ,'טארנדויי'ה

 והוריבעה ,וטיגה ידוהי ידיל וריבעהל םוקמב .וב םיבותכה םירומחה םירבדה תאו

 בד לאכימ יבר לש ובתכמ ךמס לע .ןינעה רוריב םשל םמצעב םיצאנה ידיל
 דחא לא הלאשב ,יולסאל ר''דה ,ראווגנואב "טארנדוי"ה שאר בשוי הנפ ,לדנאמסייוו

 ישנא .ץיוושואמ תועווזה ירופיסב תמא שי םאה ,ש"'מי ידלוז םשב ופאטסיגה ישארמ
 תא ףאו ,והומירחה ,םהיתומיזמ םויקב םהל עירפי בתכמה יכ וששח רשא .ס .סה

 יולסאל ר''דה ררחתשה המחלמה רחאל .ץיוושואל וחלשו ורסא ומצעב יולסאל רי'דה

 ברה לש תורהזאה בתכמ תא םסריפ אלש לע המשאו רעצ עיבהו ,ץיוושוא הנחממ

 .וטיגה ינכושל לדנאמסייוו

 םיימוי רובעכו ראווגנוא וטיגמ ןושארה חולשמה אצי ,1944 יאמל 14-ה םויב



 םדק יררה רפש בלק

 אלל ,שאה ינשבכ לא רשיה לבוה הזה טרופסנארטה .ץיוושואב תוומה הנחמ לא עיגה
 חולשמה רחאל .לאמש דצל ימו ןימי דצל ךלי ימ ונייהד ,היצקלס לכ וב השעיתש
 ורתונ םיחולשמה תכירע םותב .המוד ךילהתב םיחולשמה תשש לכ וחלשנ ןושארה
 לש םיצעה ןסחמב םקוהש הנשמה וטיגב ונכוש וללה .ראווגנוא וטיגב שיא ףלאכ

 םידדובה םידוהיה לכ ופרוצ וילא ,ןורחאה חולשמב וחלשנ ינוי שדוחל 3-ב קרו ,קילג
 םג ופרוצ הזה חולשמה לא .רותסמו אובחמ תומוקמב וספתנש סורוטאפראק לבחמ
 דע ראווגנוא תליהק הברחנ ךכ .שפנ תולחמל םילוח יתבב םיזפשואמ ויהש םידוהיה

 ,םידירש המכ אלא הטילפל ורתונ אל .'ה שודיק לע םשפנ תא ורסמ הינבו ,דוסיה
 .שממ שאה ינשבכמ םילצומ םידוא

 זאסגערעב וטיגו שטאקנומ וטיג

 ףלא רשע הנומש םהמ ,םידוהי ףלא השמחו םישולשכ ונכוש שטאקנומ וטיגב
 ידוהי ףלא רשע השמחכו שוראמראמ תוליהקמ םייפלאל בורק ,גערעב זוחממ
 לש םינבלל תשורחה תיבב דחא ,תומוקמ השולשב םקוה שטאקנומב וטיגה .םוקמה
 ףיקה אוהו ,ריעב ןכוש ישילשה וטיגהו ,ץיבויש םינבלל תשורחה תיבב ינשה ,שולאק
 טנעס ,ינירז ,םאלאמ ,סענעז ,שעטלאט ,ןיוולאק ,אקנאד ,אצראטאל :תובוחרה תא
 .ןעמעלעק ,שעקימ ,שטאקנומ ,ןיטראמ

 םיבושיב וררוגתהש םידוהי ואבוה ,זאסגערעבו שטאקנומ תואטיגה ינש לא

 וטיג לא ועיגה םיאבה םיבושיה ןמ .שוראמראמ לש יברעמה לובגה ךרואל םינכושה

 ידוהי םג .אקוטסורו ,יקצערעק ,עשטיסיל ,ענדאז ,יקנארב-עכיס ,קינזערעב :שטאקנומ

 התיה ךכל הביסה .שטאקנומב וטיגה לא ורבעוה "'אקיר רעוועביד"בש ץיוואחליוו

 ,דודיבב םנכשל ןכל הבייחש ,ץיוואחליוו ידוהי ןיב הצרפ לוכיבכש סופיטה תפגמ

 .ךכל םימלוהו םידחוימ םירודיס ושענ וב רשא ,שטאקנומ וטיגל ורבעוה ךכיפלו

 ידוהי דבלמ .ריעה ידוהי יפלא תרשעמ הלעמל ואלכנו וזכור זאסגערעב וטיגב

 השולש וא םינשמ ,שוראמראמ ידוהי ףלאמ תוחפ תצק ואבוה גערעב זוחמו םוקמה
 תיבב היה וטיגה .הנוילעה הנדוטסמ םג ילואו הצינשיקו אהלאדמ ,דבלב םיבושי

 .סייוו ץיראמ לש תודשבו 'יילאוו טנאק"' םינבלל תשורח

 יבשוי תא םינמרגה םיצירעהו םירגנוהה םיעשרה וחירכה הנושארה תבשב

 ןורא תאו תסנכה תיב ילתוכ תא םהידי ומב דימשהלו סורהל שטאקנומב וטיגה

 ירפס לכ וב ויה אלו ,רבכ קיר שדוקה ןורא זא היה לזמה הברמל .וב היהש שדוקה



 םדק יררה רפש

 .הנורחאה סכרדב שורמראמ-סורוטאפראק ינקז



 םדק יררה רפש דלק

 תאצל םידוהיה תא הנחמה ירמוש םיסגלקה וחירכה סרהה תכאלמ םותב .הרות

 ,םידקרמ ויה םיסונאה םידוהיה .םש ללותשה תועווז לש לוחמ ,םידוקירו תולוחמב

 ,םידוהי ודקר' :ארפ תוגאשב םיחרוצו םיטושב םבג לע ,תעה לכ ,ופילצה וללהו

 ."םויה םכל גח אלה םידוהי ודקר

 םיחצרמה ויסגלק רבחו ןאמכייא ררוצה ךרע ,ץיוושואל םיחולשמה ולחה םרטב

 תודועת ילעב תא ףאו ,םיניידהו םינברה לכ תא רוסאל דקפ אוה .וטיגב רוקיב

 םריבעהלו ,1 רפסמ קולבב וטיגב וררוגתהו תונברב ושמיש אל ןיידע רשא הארוהה

 .ריעב םש יא דחוימ רצעמל

 לע םותחל םהילע דקפו םינברה ינפל תישיא עיפוה ש"מי ןאמכיא ררוצה

 גחל תוצמה תייפאל םירצונ לש םדב ושמתשה שטאקנומ ידוהי יכ "האדוהו הרהצהי'
 םדה תלילע תא רשאל ובריס ,ללכה ןמ אצוי אלל םינברה לכ יכ וילאמ ןבומ .חספה

 ונוע ,חצר תוכמ םינברה וכוה הז "ןווע''ב .ררוצה לש ותדוקפל ותייצ אלו ,הלפשה
 לש תועש ששו םירשעכ רחאל ,ךכו .הלבח ינמיס בורמ ליחכהש םפוג לכב ולבחנו
 .ץיוושואל םיחולשמה לא ופרוצו ,םייוניעה אתמ םינברה וררחוש ,תפות ייוניע

 טסוח וטיג

 ,(1944 לירפאב 27 - 20) רייא 'הו ןסינ ז"כ םימיה ןיב םקוה טסוחב וטיגה
 ידרשמ .םתברקבש תואטמסבו םידוהי םיסלכואמ ויהש תובוחרב ,ריעה זכרמב
 ינבמ לכ ןכו וביבסמש רצחהו לודגה תסנכה תיב .ברה תיבב ומקומ "טארנדוי"ה

 רשא ,םיפסונ תובוחר המכ ויה םלוא .וטיגה ימוחת ךותב וללכנ וכותב ויהש הליהקה
 היה ינשל דחא בוחרמ רבעמה .וטיגה ןמ קלחל ובשחנו ,ףוצר רבעמ םהיניב היה אל

 .וטיג ךותב וטיג רצונ ךכו רוסא

 ריעה ידוהי יפלא תשמח דבלמ .םידוהי םיפלא תנומשכ וזכור טסוח וטיגב

 ,רעוויניס ,הנדוטס ,ףיקנאנ ,ףיראטאלז :םיאבה םיבושיהמ םידוהי םג טסוחל ואבוה
 .דועו ימוס ,ענשאפאק ,טשילעס

 וללעתה ןאכ םג ךכ תואטיגה רתיב ומכו ,דאמ םישק ויה וטיגב םייחה יאנת

 יבחרב הניפו הניפ לכב ררש בערה .הבחר תוירזכאב ויבשויב םינתורהו םירגנוהה

 תושרל ,םנמא ,ודמעוה םידוהיה ןמ ודדשנש ןוזמה יכרצממ לודג קלח .וטיגה

 םיריסאה יפלא תא לכלכל ידכ וב היה אל לבא ,וטיגב םקוהש ירוביצה חבטמה
 .תקפסמ הדימב םיאולכה



 הלק םדק יררה רפש

 די'שת רייא ט"'כ םימיב ,םינוש םיכיראת השולשב ץיוושואל ושרוג טסוח ידוהי

 . (יאמב 30) ןויסב יחו ,(יאמב 25) ןויס 'ג (1944 יאמב 22)

 אזיא וטיג

 רשא וטיג םקוה ,טסוח ריעהמ םירטמוליק 7-כ לש קחרמב ןכושה ,אזיא רפכב
 ,הקסיא :םיאבה הביבסה ירפכו אזיא ידוהימ ,תושפנ םיפלא תשמחל בורק וב ואלכנ
 ,ןאדיימ ,אשפיל ,ןיטאילעוו ,שטניראה ,וויזערעב ,ארטסיב רעביוא ,ארטסיב רעטנוא
 .ילעשאקו ,ןישטאלאק ,ץיפיליפ ,ץיבובודופ ,אשפיל ןאילאפ

 יאש הדמב םיישונא תת ויה םירוגמה יאנת ,המויא התיה אזיא וטיגב תופיפצה

 םיריזח ירידב ,םינבתמב ,תומהב לש תוורואב ורג םישנא .תעדה לע תולעהל רשפא

 םגו ,הלכ םהיתבמ םידוהיה ואיבהש ןוזמה ,דאמ קיצה בערה .שקו ןבת לש םינסחמבו

 ידיל בצמה עיגהו תויה .השקה בערה תקוצמב ריכה ,הנחמב רקיב רשא ,ופאטסיגה

 איבהלו םישרוגמה יתב תא חותפל ,הביבסה ירפכ לא בושל םיחילש המכל רתוה ךכ

 .םידוהיה לש םיבוזעה םהיקשמבו םהיתבב הרתונש האובתהו חמקה תרתי תא םשמ

 יאמב 25) ד"שת ןויס 'ג םויב אצי אזיא וטיג תא בזעש ןושארה חולשמה

 ,טסוחב תבכרה תנחת לא לגרב םכרד תא ושע םישרוגמה .שיא םייפלאכ ובו ,(4

 .ץיוושואל ושרוג םושמ ,הנחתל ךומסה םינבלל תשרחה תיבב ונחו

 תא בזע אוהו ,שיא יפלא תשולשכ ,וטיגה ידוהי רתי תא ללכ ינשה חולשמה

 חולשמה בזעש רחאל םימי השולשכ (1944 יאמב 28) ד"שת ןויסב 'ו םויב אזיא

 .וטיגה ירעש תא ןושארה

 שטעט וטיג

 ידוהי דבלמ .םדא ינב םיפלא תשמחל בורק וזכור שטעט הרייעב םקוהש וטיגב

 ,ףיניוו ,עוועביד ,שטינאג :םיאבה םיבושיהמ םידוהי םג וטיגה לא ואבוה שטעט

 .אקניפסו ,'געהגערעק ,העל ,קשיוו

 הסיט רהנה ןיבו ירצונה תורבקה תיב ןיב ,הרייעה לש הרוביעב םקוה וטיגה

 ונממ התנופ ,הז חטשב הררוגתה רשא תידוהי אלה היסולכואה .הרייעה םורדב םרוזה
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 שטעט וטיגמ אבוה שטעטמ לודג חיית ,סייוו בייל הדוהי יבר

 .\יוושואל
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 וצלאנ םידוהיה וליאו ,םהיתב תא ולענ וללה םייוגה םלוא .וטיגה וב םקוה םרטב
 םיתבב םוקמ םהל רתונ אלש הלאו ,םוקמב ויהש םיטעמה םידוהיה יתבב ףפוטצהל
 לכבו תוורואב ,תותפרב ,םייערא ץע ינבמב ,םיפתרמב ,גג תוילעב ,תורצחב ונכתשה
 רשעכ ,רפש אל םיתבב םוקמ םהל אצמנש םידוהיה לש םקלח םג .אצמנש יונפ חטש
 .ןטק רדחב וסחדנ תושפנ הרשע שמח דע

 אלל ,וטיגה ינכוש ,םידוהיב וללעתה הצמשל םיעודיה םירגנוהה םירמדנ'זה

 רורב .רקוב לכ למעתהל םיבייח ויה 55 ליג דע םירבגה לכ .הביס לכ אללו ףרה
 ללועתהל הביס דוע ,םתס ,אלא ,תולמעתהה רדסמל יניצר םעט לכ היה אלש

 .הפה תא לבנלו ללקלו קועצל ,תוילאטורבבו םזידאסב םידוהיב

 יאמב 24) ד"שת ןויסב 'ב םויב אצי ץיוושואל שטעט וטיגמ ןושארה חולשמה

 26) ןויסב 'ד םויב שרוג ינשה חולשמה .תועובש תבש ברעב ץיוושואל עיגהו ,(4

 .תועובשה גחד יב םויב ץיוושואל עיגהו (יאמב

 הניפטולס וטיג

 הזכרמב וטיגה םקוה (1944 לירפאב 20 - 17) ד"שת ןסינב ז"כ - ד'כ םימיב
 חטשב .םהמ תואצויה תואטמסהו םייזכרמה תובוחרה ינש ןיב ,הניפטולס הרייעה לש

 .םדא ינב 5 ,000-מ הלעמל וסחדנ ,תיסחי ,ןטק

 ,אלא ,םהב ךרוצ לכ םינמרגל היה אלש קרס תודובעב וקסעוה וטיגה ידוהי
 יפכ ,םהב ללעתהלו םתוכהל תוביסו תוליע אוצמלו םידוהיה תא שילחהל ידכ טושפ
 . היה ןכאש

 דע וכוהו ונוע ,שוכר תרתסה "ןועי'ב ודשחנש הלא ןכו ,םידימאה םידוהיה

 קחצי םייח יבר ,הניפטולס לש הבר םג היה םיכומה ןיב .םישוחה ןדבאל
 לש םהיתומש תא תולגל וצלאל ידכ הבר תוירזכאב והוכיה םינמרגה .םאטשרבלאה

 תא אשנ ,רבעש םייוניעהו לבסה ףא לעו ,ןויסינב דמע ברה .שוכר וריתסהש םידוהיה

 .הריקחה ךלהמב ויפמ איצוה אל הגה ףא ,הממדב ריכהש םידוהיה לש םהיתודוס

 םיבושימו הביבסה יבושימ םיבר םידוהי וטיגב וזכור םוקמה ידוהי דבלמ

 ,אשפא רעטנוא :םיבושיה ןמ ויה וטיגה לא םיאבה .ינמורה דצב ךומסה לובגל רבעמ

 ךומסה לובגה לש ינמורה רבעה ןמ .יכ'צה דצה ןמ ויה הלא ,ןבל הדשו ,אשפא לטימ
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 ,וואסאראס ,עילאפעד ,אניר רעטנוא ,אניר רעביוא :םיבושיה ןמ םידוהי ואבוה
 .קעסאנור ,ףינשטערק

 רייאב ז"כ תבשה םויב חלשנ דחאה .םיחולשמ ינשב לסוח הניפטולס וטיג

 .(1944 יאמל 23-ה) וירחאלש ישילש םויב חלשנ ינשהו ,(1944 יאמב 20) ד"שת

 אצינרעקיס וטיג

 .וטיגה תא טמצעב רודגל ווטצנ םידוהיה .רפכה לש ישארה בוחרב םקוה וטיגה

 םג ואבוה םוקמה ידוהי דבלמ .תושפנ 5 ,000-ל 4 ,000 ןיב וררוגתה וטיגה יככותב

 םידוהי קר אל .ףירדנאשו ,ףיקימ ,ףיהארד ,ףילינאד :ןלהלדכ ,הביבסה ירפכמ םידוהי

 .םידוהי וילא ואבוה רתוי םיקוחר תומוקממ םג ,אצינרעקיס וטיגב ואלכנ הביבסהמ

 .דועו עוואשטילאק ,ץיווערגענ ,עוואלאוו :םה רתוי תוקחורמה תורייעה

 ינפל דע םימי שדוחכ רוגל םידוהיה וצלאנ אצינרעקיסב םקוהש ףופצה וטיגב
 וחקלנ ,תובכר ויה אל אצינרעקיסבו תויה .יפוסה ןורתפה לא וחלשנ זא ,תועובשה גח
 ובכעתה טסוחב םג .תוומה לא וחלשנו תונורק לע ולעוה םש ,טסוח וטיגל םידוהיה

 תחת םישרוגמה וניתמה תונורקה ועיגהש דע .יצחו םיימוי רובעכ תונורקה עיגה דע
 .רפסה תיב ןינבל סנכהל ושרוה תוקוניתה קר ,יצחו םיימויכ םימשה תפיכ

 .(1944 יאמב 28 - 29) דשת תועובשה גחב לסוח וטיגה

 טצגיס וטיג

 ,עוועשיוו רעביוא ,טשעברעב ,טעגיס :תואטיג עברא ויה תינמורה שוראמראמב

 .טשערעמגארדו

 .(1944 לירפאב 20 - 18 ) ד"'שת ןסינב ז"'כ - ה"כ םימיב םקוה טעגיסב וטיגה
 העברא ללכו ,ריעה ךותב םקוהש לודגה וטיגה ,תואטיג ינש טעגיסב ויה השעמל
 רפכהמו המצע ריעה ןמ םידוהי ףלא רשע דחאכ וררוגתה םהבש תובוחר
  םדוק ואלכנש םיירפכ םידוהי וזכור ינשה וטיגב .םירפכ ינש דועו טרומשיריוו
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 רעביוא' םשב ינועה ירברפמ דחאב םקוה הז וטיג .טשעברעב וטיגב ןאכל םתאבה

 טעגיס לש תואטיגה ינשב וזכור לכה ךסב .תונטק תואטמס המכ ובש '"שאראי

 .םידוהי ףלא רשע השמחכ

 דע הנומש ופפוטצה םיינוניב םירדחב .רתויב םישק ויה וטיגב םייחה יאנת

 ,רצוע לטוה וטיגה לע .שפנ םירשע דע וזכור רתוי םילודגה םירדחבו ,תושפנ רשע

 תאצל רוסא היה הזה ןמזב .תרחמל רקובה דעו םיירהצה ירחא 5 העשמ ,םוי לכ

 ןאכ םג ,הירגנוה יבחרב תואטיגה לכב ומכ .הנכס תקזחב היה אציש ימו ,םירדחהמ

 טוחסל ידכ ,תודימאב ''ודשחנ'ש הלא ןכו םידימאה דוחיבו ,וטיגה ידוהימ םיבר וכוה

 .ואיבחהש ךרעה ירבדו ףסכה תא םהמ

 וסיוג םלוכ .םיירזכא םיאנתב תוליפשמו תושק תודובעל וסיוג וטיגה יבשות
 אל דחא ףא .וילע התשק תכרפמה הדובעהש ימ לכו םישישקהו םילוחה םג ,הדובעל

 .תואירב בצמב וא ליגב תובשחתה םוש התיה אל ,הדובעהמ ררחוש

 ידוהי תדמשה יננכתמ ויה היביכרמש ,תחלשמ וטיגב הרקיב לירפא ףוסב
 תינכת לש ינמרגה דצה תא גצי רשא ש"מי ןאמכייא ררוצה תושארב ,הירגנוה
 וולנ םהילא ,תינכתב ירגנוהה דצה תא גצי רשא ,ש"'מי הרדנא ולסאלו ,יפוסה ןורתפה

 היעבה תא דומלל התיה רוקיבה תרטמ .םיאפורו םינפה ןוירטסינימ לש םידיקפ םג

 ,םתוגהנתהו םהייח חרוא לע דומעל ,הנידמב םינושארה תואטיגה ןמ דחאב תידוהיה
 רבד תעפשה לע ,םהל יופצה לרוגה לע םתושרב היהש עדימה תדימו םחור ךלה לע
 ףותיש תדימ לעו םוקמב תידוהי אלה היסולכואה לע ,ולסחל תינכתהו וטיגה םויק

 .םיצאנה םע הלש הלועפה

 חולשמה :םיבלש עבראב ךרענ התפנבש םירפכהו טעגיס ידוהי לש םשוריג

 רעביוא" רברפב ןכשש וטיגהמ אצי הזה חולשמה .רייא ג"כ םויב אצי ןושארה
 חייכו וכ ה"כ םימיב םיימוי וא םוי לש םישרפהב ויה םיאבה םיחולשמה .'שאראי

 רבע חולשמ לכו ,הירגנוה תואטיגמ םינושארה םישוריגה דחא הז היה .ד'שת רייא
 ךות ,םידוהיה לש םהיצפחב םישופיח וכרע םינמרגה םיררוצה .השק םירוסי ךרד

 לא םידוהיה ולעוהשכ .םיצפחה תדידש האב ןהירחאלש ,תואכהו תולפשה ,תוללעתה

 רשא דע םהמ ופרה אל רשא םיצאנה םיסגלקה לש םיבורה תותקב וכוה תונורקה

 .תונורקה ךותב םלוכ וסחדנ

 םשל ועיגהשכ .םימי השולשכ הכרא םשל העיסנה .ץיוושואל ואצי םיחולשמה

 .םשה שודיק לע םשפנ תא הביבסהו טעגיס ידוהי ורסמ
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 עוועשיוו רעביוא וטיג

 וטיגה םקוה (1944 לירפאב 23 -- 16-ה ) ד'שת רייא 'אל ןסינ ג''כ ןיבש םימיב
 תשולשב ןכו ,"'םידוהיה בוחרי''ב הרייעה לש הזכרמב םקוה וטיגה .עוועשיוו רעביואב
 .ונממ תופעתסמה תואטמסה

 םיפלא תעברא דבלמ .םידוהי ףלא רשע השולשמ הלעמל ואבוה וטיגה לא
 וטרופיש יפכ הביבסה יבושימ םידוהי םג וטיגב וזכור ,םוקמב וררוגתהש םידוהיה

 ,הנידרל ,'גליוו-יושיוו ,ארטסיב ,השרוב ,עוועשיוו לטימ ,עוועשיוו רעטניא :ןמקל

 .הווקסירו הווירק ,הווירטפ ,הווקסיר ןעילאפ ,ףיסאמ

 רדח לכב ונכוש שפנ םישולש דע םירשעכ ,דואמ הלודג התיה וטיגב תופיפצה

 וכרע ותוא ,תועש ,םיתיעל ,ךשמנ רשא תוחכונ רדסמ ךרענ םוי לכב .וב אצמנש

 ומכו ,דואמ תולד ויה וטיגה יבשויל וקלוחש ןוזמה תונמ .וטיגה ירמושמ ,םירמדנ'זה

 וחקלנ םירבגהמ קלח .ארונ בער ררש עוועשיוו רעביוא וטיגב םג ,םירחא תואטיגב

 םישושת םהשכ ,ךרפב ודבעוה םש ,םיצעה תורסנמ לא רקיעב ,תונוש תודובעל

 .ןודזב םיבערומו הדובעהמ

 ועצבתה םישוריגה .תירגנוה - תינמרגה תחלשמה הרקיב הז וטיגב םג
 םישרוגמה תולע םרטב .1944 יאמ שדוחל 23-ל 17-ה ןיבש םימיב םיבלש השולשב
 יצפח תרתי לכ תא ודדשו שופיח םירגנוהה וכרע ,ץיוושואל םואשנ רשא תובכרה לא
 לכ וסנכוה םשל ,תסנכה תיבב הכרענ שופיחה תכאלמ .םידוהיה ידיב ואצמש ךרעה
 .תונורקל וסחדנש ינפל םידוהיה

 טשעברעב וטיג

 רפכה ידוהי לכ ורבעוה ,(1944 לירפאב 17) ד"שת חספה גח רחאל םיימוי

 םירפכהמ םידוהי םג ואבוה וטיגה לא .רפכה זכרמב םקוהש וטיגה לא ,טשעברעב
 ,טשנילאק ,ברעס ,טשנאנ ,טשלוי'ז ,ןלאוו ,דאוו ,ףינאסריב ,טשדוב ,טש'צנוא :םיאבה
 ,טש'צנראה ,קאטאפאנאס ,טשסד ,טשרפ (רפכ) טימר גאטאגוש ,גאטאגוש-הנקוא
 .טש'צארקו ,ןטוה

 ,אושנמ םישק ויה וטיגב םייחה יאנת .םידוהי 3 ,000-כ וזכור טשעברעב וטיגב
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 .רתויב ירזכא היה םיצאנה םירמושה לש םסחי .תושפנ 15-כ ופפוצ םירדחה בורב

 דקפמ .רוחש עבצב ועבצנ תושמשהו ,תונולחה לכ תא רוגסל ווטצנ םידוהיה

 םייוניע ישעמ איצמה ינטשה וחומבו ,הביס לכ אלל םידוהיב ללעתה הירמדנ'זה

 .םתלבוס תעדה ןיאש םייטסידאס

 רברפל ,טעגיסל וטיגה יבשוי ורבעוה ,השק לבס לש תועובש העברא ירחא
 ישודק ורסמ םש ,ץיוושואל ושרוג יאמב 16-ה םויב ,רומאכו ,"שאראי רעביוא"
 .םשה שודיק לע םשפנ תא הביבסהו טשעברעב

 טשערעמגארד וטיג

 לירפא שדוחל 15-ב הלחה ותמקה .רפכה זכרמב םקוה טשערעמגארד וטיג

 ,הזיטוב :םיאבה םירפכה ידוהי םג ,םוקמה ידוהי תואמ עבש דבלמ ,וזכור ובו ,4
 הילוואזיר ,אינכעק ,דולג-ןעילאפ ,טשילס ,אניטאלס ,לעשטיס ,הרטמירטס ,דעוי ,דולג

 .שיא 4 ,000-ל בורק וזכור ובו הנידמה לכב םינטקה תואטיגה דחא הז היה .ףעישו

 ןוזמב רוסחמה .תואטיגה ראשמ ,תיסחי ,םיחונ ויה טשערעמגארד וטיגב םייחה

 ,ןמש ,חמק תורורצ ואיבה ,םירכיאה תושנ רקיעבו ,הביבסה ירכיא .שגרוה אלו טעמכ

 לא עוסנל הביבסה ירפכמ םידוהיה ושרוה םעפ ידמ .וטיגל תוקריו האמח ,בלח

 .םיבוזעה םהיתבב וראשנש ןוזמ יכרצמ םשמ איבהל ידכ םהירפכ

 יארונ עסמ םשוריג היה ,תיסחי םילק ,רומאכ ,ויהש ,וטיגב םייחה תמועל ,םלוא

 תבכרה תנחת ןיב םידירפמש םירטמוליקה השמחו םירשע תא .םירוסי לש
 הילעה תמחמ השק התיהש ךרדה .לגרב םירבגה ושע טשערעמגארד ןיבל עוועשיווב
 לש םהיתוכמ תא םידעוצה וגפס רשאכ םייתעבש השק התיה ,לולתה רהה הלעמב

 תותקב תעה לכ םתוא וכיהו ,רהמ ץורל םידוהיה תא וצירמה רשא םירמדנ'זה
 תנחתב םייתסה ,תונברק המכ ולפנ וכלהמב רשא ,תואלתה ףוצר ,עסמה .םהיבור
 .ץיוושואב תוומה לא ושרוג םשמ ,עוועשיוו לש תבכרה

 וי'כ םויב ,ןכימ רחאל .1944 יאמ שדוחל 15-ה םויב לסוח טשערעמגארד וטיג

 לע םשפנ תא ורסמ םויב ובו ,ץיוושואב הדמשהה הנחמל ועיגה די'שת רייא שדוחל

 םייחב ורתונ ,זוכירה תונחמ לא וניומ רשא הלא ,םידדוב םידוהי המכ .םשה שודיק

 .הינשה םלועה תמחלמ ירחא
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 אקלאס-עטאמ וטיג

 זוחמ תא הצוחה לובגל ברעממ ,ראמטאס זוחמב תנכוש אקלאס-עטאמ הרייעה

 .1 ,555 לע הלע אל א"'שת תנשב ויחש םידוהיה רפסמ .ירגנוהה קלחב ,ראמטאס

 דחאל םינמרגה התוא וכפה ,תיסחי ,ןטק םוקמ הרייעה לש התויה ףא לע םלוא

 .ץיוושואב הדמשהה לא םשוריג ינפל םידוהיה לש רתויב םילודגה םיזוכירה

 המצע הרייעהמ אב ןטקה םקלח ,םידוהי 17 ,000-כ ואבו וצבקתה וטיגה לא

 ואבוה םידוהי 15 ,000-כ ,עירכמהו לודגה בורה .הביבסב תונטק תוליהק המכמו

 לש רתויב לודגה זוכירה םוקמ הז היה .שוראמראמ רוזיאב םיבושי םישולשמ רתוימ

 .לבחה ימוחתל ץוחמ ןכש ומצע וטיגהש יפ לע ףא ,שוראמראמ ידוהי

 לכב ,רתויב םיעורגה ףא ילוא ,םיעורגה ןמ ,םידירחמ ויה הז וטיגב םיאנתה
 םלוא ,םימשה תפיכ תחת םידוהיה וזכור הליחת .הירגנוה יבחרב ומקוהש תואטיגה
 .םבורב םייערא ,םיעוערו םינטק םינבמל ורבעוה המ ןמז רחאל

 ונמ םידוהיה םהיבשויש תולודג תורייעמ םידוהי ואבוה אקלאס-עטאמב וטיגל
 ,עניטשיב ,ףוקשטיב ,אשפא רעביוא :תואבה תורייעה ויה םהיניב .שפנ ףלאמ הלעמל
 :ויה ,הלעמו םידוהי 500-כ וררוגתה םהבש ,רתוי םינטקה םיבושיה .בוחארו ןיסאי
 תוחפ ויח םהבש םינטקה םיבושיה .עצינסערענו עווינרעט ,ףיסערעט ,שטינאג ,אלגיא

 ,ףושירה ,רטסירב ,ןיליב ,ץיראווליב ,עלוועדיב ,ןאדגאב ,הצישפא :ויה ,םידוהי 500-מ
 ,ןילאק ,יקציבוסוק-ןעילאפ ,הבוגאינ ,אקנול-העל ,ןאשובערט ,אקשוט ,ףיראביוו
 .עווירקו הרושינסארק ,ענדאלאק ,יסאווק

 שילעס וטיג

 ערתשה וטיגה חטש .ד"'שת ,חספה גח ורסא ,ןושאר םויב םקוה שילעסב וטיגה
 ראשמו ,ידוהיה ןימלעה תיבב וטיגה לבג דחא דצמ .ךרעב ,עבורמ רטמוליק ינפ לע
 ךרד התיה וטיגה לא הסינכה .קונוליאו ,רושראוגאמ ,ילאריק :תובוחרב לבג םידדצה
 תרטשמ ישלבו .ס .סה יסגלק ומקמתה תידדצה ותכשלב רשא ,לודגה תסנכה תיב

 רשא ,םידבוכמ םיתב ילעבו הליהקה לש ישארה ברה ואבוה הז םוקמל .הירגנוה

 ואיבחה םהב רותסמה תומוקמ תודוא עדימ םהמ איצוהל ידכ תוירזכאב ונועו וספתנ
 .םתושרב ויהש ךרעה יצפחו םהיטישכת ,םבהזו םפסכ תא
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 ירחא .שילעסב תידוהיה הליהקה ינב 4 ,700-כ ויה ,וטיגב םתאילכל םינושארה

 ,םוקמה תא ובזעש םייוגה לש תותפרבו תוורואב ,םינסחמבו םיתבב םתוא ונכישש
 םוי .השטגוא זוחממ תורייעהו םירפכה ידוהי תא וטיגה לא איבהל םירמדנ'זה ולחה

 ,םיסוסל תומותר תולגעב העיסנב וא ,לגרב םכרד תא ושעש םידוהי ועיגה םוי
 .שפנ 11 ,000-ל שילעס וטיגב םידוהיה רפסמ עיגה ךכ .שילעסב וטיגה לא םירפכהמ

 לע םיצאנה ודקפ םימי רפסמ ירחא .םירגנוה םיסגלק קר ורמש וטיגה לע
 םירמוש 24 סייגו הדוקפל תייצ "'טארנדוי''ה .וטיגה ביבס הרימש ןגראל "טארנדוי"'ה
 .וטיגל ביבסמ םמע ורייסו םירמדנ'זה לש תורמשמה לא ופרטצהש ,םידוהי

 ולכלכ םינושארה םימיב .ךרעל תועובש העבשכ םייקתה שילעסב וטיגה

 םימי רובעכ ,םלוא .וטיגה לא ותיבמ דחא לכ איבה רשא ןוזמהמ םמצע תא ויבשוי
 ריעזמ טעמ קר .ויתוצוחב רורשל בערה לחה ,םילימרתהמ לכואה הלכ רשאכ ,םידחא

 םירבגה .המינפ ןוזמ בינגהלו ץוחבמ םייוגה םע רשק רוציל וחילצה וטיגה יבשוימ

 ,תיצאנה הלומעתה תא ,תעה לכ ,קזיח רשא ירגנוהה אבצל םירוציב תיינבב וקסעוה
 .תונושה הדשה תודובעב םירכיאל רוזעל ידכ הירגנוהל םיאבומ וליאכ

 ןושארה חולשמה .ץיוושואל םיחולשמ השולשב ושרוג שילעסב וטיגה ידוהי

 .קונוליא בוחר ירייד ויה ןושארה חולשמב םישרוגמה .ד'שת רייאב ט''כ םויב אצי
 .רושראוגאמ בוחרב וררוגתהש םידוהיה וחלשנ ובו ןויסב 'ז םויב אצי ינשה חולשמה
 תורבקה תיבל ביבסמ ףפוטצהש קלחב םיאולכה תא ללכ ןורחאהו ישילשה חולשמה
 .ילאריק בוחר לכ ךרואלו ידוהיה

 ידימלת ,םינייד ,םיר"ומדא ,םינבר ויה ץיוושואל ואבוהש שילעס ינב ןיב

 לע םשפנ תא ורסמ רשא ,השעמ ישנאו םידיסחו םירשיו םימימת םידוהי ,םימכח
 ינקו םהיתב תא ונב רשא ,רורדהו רורחשה םויל הכז דאמ ןטק קלח קר .םשה תשודק
 .תונושה הלוגה תוצראבו שדוקה ץראב םהיתוחפשמ

 רוזיאה לכב הממשהו תונקירה

 םיבושיהו םירפכה ,תורייעהו םירעהו ,ד"ישת תנש לש חספה גח ימי ורבע
 יתבל ביבסמ ,ותיבב רתונ אל ידוהי ףא .םידוהיה םהיבשוי לכמ לילכ ונקורתה
 ולהנתה המ ןמז ינפל דע רשא ,םידוהי םיתב םתוא .הקיעמ הממש הררתשה םידוהיה
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 תממדכ ,התע ,וממדו ןומישיה טקשכ וטקש ,םיססותו םירע םיידוהי םייח ןיידע םהב

 ,ל"ל

 םיזילעה םידוהיה םירכיאה .םינמרגהו םירגנוהה םידזה ידיב ןאכמ רקענ לכה
 ,ויה אלכ ומלענ רייאו ןסינ לש הלא םימיב םיקמעבש םהיתודש תא ושרח רשא
 לא םהיתבמ ורהימ רשא םידליו םירענ תיימהל תולגרומ ויהש תואטמסהו תורדשה
 ףא ,עגר םתנעשמ לע םינעשנה םינקזה ןואס ,עתפל ,וטקש םהיתבל רדחה ןמו רדחה
 .התארנ אל םידוהיה ןמ היח שפנ

 עסונה ידוהיה היה םהב ךלמה ךרדו תופקועה םיכרדה ,םישיבכהו םיליבשה

 ימו הרכרכו הבכרמב ימ ,וילגרב דעצש ימו סוסל המותר הלגעב ימ ;דימת יוצמ

 היה םאו ,םיישדחה וא םייעובשה םידיריה דחא לא הז היה םא ;אוהש בכר ילכ לכב

 דימתש רקיעה ,המבו וכלה ןאל הנשמ אל ;םירישע םירחוס לש רחסמ םתס לא הז

 םהידגבל דעבמש םירקי םידוהי םתוא ;ורכמו ורחסו םיכרדב ובבותסה ,ואצמנ
 םהלש יאנפה תותיעב רחסמל רחסמ ןיבו ,הצוחה הנומש לופכ תופנכ עברא וננתסה
 םידוהיה ;א"שרהמו תופסותב ,איגוס לכב בושח וקימעהו ולפלפתהו ולפלפתה

 יילארשיל קוח''ה תא ומילשה ךרדב םתעיסנ תעב רשא ,םהיפכ עיגימ םינהנה םירקיה
 וללה דוהה תויומד לכ ;תודמעמה תאו םיליהתה תא רבכ ומייס ,םויה ותוא לש

 םיכלהתמ לארשי תיב ינומה לש תורדהנהו תופיה תונומתה ;קפואה ןמ ומלענ

 םעפהו ,וקחמנ שוראמראמו סורוטאפראק לש תוזוחמה תוצוחב םתרות םויקב םיפוקז
 .דימתל

 אלש וליפא ,לכתסמ התאש םוקמ לכב ,םהיטבמ תא םייניעה תונפמש ןכיהל

 באוכו טבצנ בלה .הניק תרמוא הניפו הניפ לכ ,תובצעהו טקשה תא האור התא ךנוצרב
 ,הישנאו ,הברחנ התע הזו ,הלית לע הדמע רשא הליהקו הליהק לכב רכזנ ךנה רשאכ
 ולבוהו תואטיג רפסמב ואלכנ ,םתדלומ םוקממ תוירזכאב ורקענ ,ףטו םישנ םישנא
 .ץיוושוא לש םויאה תוומה לא

 םירצה תואטיגה ךותב שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי לש םתאילכ השעמ

 הכורא הרוש תמיתח אלא ,םהילע ורבעש םייוניעה תרדסב ןושארה היה אל םילפאהו

 .(1940) ש"ת תנש זאמ םידוהיה שאר לע וכתינש ,תוירזכאו תורמ ,תושק תוריזג לש

 שימי םירגנוהה םיעשרה ונוכיהש רתויב השקהו תירזכאה הכמה התיה הנורחאה ,תאז

 רומחה עשפה תא ףוסבל ,ועציב רשא דע ,שוראמראמו סורוטאפראק תמדא לע

 חספה גח ףוסב ש"'מי םינמרגה םיצאנה םיררוצה ידיל ונורסמ רשאכ ,רתויב לודגהו

 הדמשהה תכאלמב םיצאנה םיסגלקה ולחה ,הריפסה הלחה רשאכ ,זאמו ,ד"'שת
 תושודקה תוליהקה ינב וניחא ורסמ םהב ,ץיוושואב שאה ינשבכ לא םידוהיה חולשמו

 .םשה שודיק לע םשפנ תא וללה
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 רשע השמח קרפ

 ?תוירחאב אשונ ימ :הרמה הלאשה

 םירחאו יונאקריבו ץיוושוא לש שאה ינשבכמ ולצינש םידואה ,ונאש לככ

 הינשה םלועה תמחלמ לש םעזה תונשמ הנשל הנשמ םיקחרתמ ,הצמישל םיעדונה

 השעמל תוירחאב אשונ ימ ,הרמהו הבואכה הלאשה ונחומב תרקנמ ,םדמ הבוקעה

 שוראמראמו סורוטאפראק ,הירגנוה ידוהיו ,ללכב הפוריא ידוהי תדמשה לש ארונה

 .טרפב

 תוללקהו תורצה לכ .םינפ רתסה לש םינש ויה ה"שת - ץ"חרת םינשה

 םירבד) קוספה ונב םייקתה איהה תעבו ,לארשי ללכ לע זא וכתינ החכותב ובתכנש
 י"שר שריפש יפכ ,"הנוק ןיאו תוחפשלו םידבעל ךביואל םש םתרכמתהו" :(חס ,חכ
 .'ןוילכו גרה ךילע ורזגי יכ'' :םש

 ויה םנמא .ליצהל היה רשפאש הנעטה ןמ טלמהל רשפא יא תאז לכב םלוא

 ולהינו םהלש חצרה תונוכמ תא וליעפה םיצאנה םינמרגה ,םיפורט םימי הלא

 םיכרד ויה ,תאז לכב ,הללותשהש הלודגה הרעבתה ףא לע לבא ,תילאטוט הדמשה

 םעפ ירחא םעפ .וללה םיכרדה ולצונ אל , ןובאדה הברמלו ,הלצהל תויורשפאו

 !?רבדב םשא ימ הלאשה הלועו הפצ ןאכמו ,וזה הרמה הבשחמה ונל הקיצמ

 סורוטאפראק ידוהיל ,ונל םרג ימ ?לעמב םשאה אוה ימ ,תעה לכ ,םילאוש ונא
 ןאצכ תואטיגה לא ונתוא וליבויש ,הירגנוהב תואטיגה יאולכ ינושאר ,שוראמראמו

 םיקיר םירוכיש םינעוצ ,םינתורה םהירזועו םירמדנ'ז לש םועז רפסמ ידי לע חבטל
 יחצרמ וחירפהש תועומשל תרוויע הנומא ונמאהש ךכל תוירחאב אשונ ימ ?םיזחופו
 אלו ,םירחא תונחמו ץיוושואב םיזגה יאת לא ונעגהש דע ,םירגנוהה םהיפתושו .ס .סה

 ?תסרודה תיצאנה היחה לש הינרפצמ הלצה ךרד שפחל שיש ונתעד לע ללכ ונילעה
 םיקוסעו םידורט ונייה ונתיבב וניהשש הנורחאה העשה דעש רבדה הרק דציכ
 אלו ,ונחכש ונמצע תא וליאו ,ונלש םינטק םיכפהו לדה ונשוכר תיראש תנמטהב
 ?ןכתיה ,ונתחפשמ ינב לרוגל ללכ ונששח

 ונייה ,ונישאר לע תשגרתמה הרצה תאו ונל יופצה תא ונעדי אלש ללגב קר

 בצייתהלו ונתיב תא בוזעל םיצאנה םיסגלקה ונל ועבקש דעומה עיגה רשאכ םינתייצ
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 לע ותליבח תא ןעוט דחאו דחא לכ רשאכ ,ונתיב תא ונאצי ךכ .ףוסיאה תודוקנב

 לא טקשב ונדעצו ,םמכש לע םקשו םלימרת תא וררצ הדלי לכו דלי לכ ,ופיתכ
 ךותב ונל תושעל םיצאנה םיצור המ ונל רפיס אל דחא ףאש ללגב קר .האלכמה

 ואיבהש תואבל היפיצ ךות םימלש תועובש ונינעתהו ,ללוש םהירחא ונכלה ,וטיגה

 .רמה ןידה רזג תא ונל

 רותסמ וויה קפס לכ אללש תובעה תורעי לא וחרבו םידוהי ומק אל עודמ

 הרק דציכ ?וטיגה ןמ קורעל ,ןורחאה עגרב וליפא ,ןויסנ םוש ושע אל המל ?םייוסמ

 תמחלמב רבכ וסנתהש םישנא ,םירוסיו לבס ידמולמ ,םיחקפו םימכח םידוהי יפלאש

 ?תיצאנה תדוכלמה ןמ קמחתהל וליפא וסינ אל ,םהלש םויקהו םייחה

 תמעורה הקיתשה

 ,עבטה ךרדב ,םילוכי ויה םידוהי יפלא הברה יכ תוחכוה הברה ולגתנ רבכ התע
 ויה אל ,תורידאה תוכלממה ,םלועה תומוא קר םא ,ןודבאו ןוילכמ םשפנ תא ליצהל
 לכ תא וקיתשהו ושירחה ,םהיניע תא ומילעה וללה םלוא .דגנמ תושחמו תודמוע

 תא תינמרגה היחה תלסחמ דציכ הוולשב וטיבהו ,םידוהיב םיצאנה וכרעש תוחיצרה

 הפ הצופ ןיאו םימכ ךפשנ ידוהי םד יכ בטיה ועדי וללה .הפרטש םישודק ןאצה
 תודות קרו ,וזה תנווכמה הקיתשל בל םמישב ,םהירזועו םינמרגה םיעשרה .ףצפצמו

 הלודג הדמבו ןוחטב רתיב ,תילאטוטה הדמשהה תכאלמ לוהינב ךישמהל ולכי ,הל

 .תוירזכא לש

 שחרתמה לע רוריבב ועדי ,תויטרקומדה תונידמה יטילש ,םלועה יגיהנמ

 ,ןמייו דיוויד 'פורפה .הירגנוה ידוהי ףלא תואמ עבראב השענ רשא לעו ,ץיוושואב

 אלש ,ב"הרא תלשממ תא םישאמ אוה ובו רפס םסריפ ,יאקירמא דמולמו רקוח

 .ינומה חצרמ םידוהיה תלצהל המואמ התשע

 רבמבונב רבכ יכ ,עבוק ,ורפס תא ביתכמה רשיה לכשה ,ידוהי וניא ןמייו דיוויד
 םידוהיה תא םידימשמו םיחצור םינמרגה יכ קייודמ עדימ ב"הרא הלבק 2

 תולועפה תקספהל המואמ לעפ אלש טעמכ טלווזור יאקירמאה אישנה לבא .הפוריאב

 עדי רבכ םלועה לכ רשאכ ,ד"שת תנשב וליפא .םיינמרגה םיסגלקה לש תוינחצרה

 תאז לכב ,דוס היה אל רבכ ץיוושואב ונל הכיחש ןידה רזגו ,תואטיגב ונתאילכ לע

 תומוקמבו ץיוושואב הדמשהה תונחמ לא רוהדל תוומה תובכרל ישפוחה םלועה ןתנ

 .םירחא



 םדק יררה רפש חמק

 לכ תא חירבו לוענמ ירוחאמ וקיזחהו םלועה תומוא וקתש םינש תורשע עבראכ

 ,ךסמה דרוה רשאכ םלוא .זאד םעה ילודג דגנ המשא בתכ םיווהמה םיכמסמה

 םימשאה םה ימו ימ שמשכ רורב ירה ,םסרפתהל הלחה םידוהיה תלצה-יא תשרפו

 .וניתויחאו וניחא לש םמד לע הדימעבו דיה תלזאב

 תורהזאב ,הילגנאו ב''הרא יגיהנמ דחוימבו ,ישפוחה םלועה יטינרבק ורתה וליא
 תונוטלשה ישאר .ס .סה יחצרמ וירזוע רבחו שיימי רלטיה חצור יכראה תא תורומח
 םדה לכ לעו שפנ לכ לע ןידה תא תתל םידיתע םה יכ ,המחלמה יעשופ ,םירגנוהה
 ויהש תומואה לא ונפ וליא .תרחא הארנ לכה היה ,םדי לע ךפשנש עשפמ םיפח לש

 תכאלמל עייסל אלו םינמרגל ענכהל אל םהמ םישקבמו ,יצאנה שוביכה תחת תונותנ

 תא ליצהל רוזעלו הלצהה יכרד לכ תא לצנל וצמאתה קר וליא ,םהלש םימדה

 לש םויאה רפסמה לא םיעיגמ ונייה אל ,יאדווב ,יזא ,ץיוושוא תונחמ יריסא תונברק
 .םידלי ןוילימכ םהיניבשכ ןוילימ השש -- תונברק !

 םה םימשא לבא

 םיגיהנמה םיאשונ םהיתויחאו םהיחא םד לע הדימעב תירקיעה המשאה תא

 ץראבו ב"הראב ,שפוחה תוצראב םימיה םתואב ובשיש תונויצה ישארו םידוהיה

 ,םידוהי אל ןיבו םידוהי ןיב ,האושה תפוקת תא םירקוחה לכ יכ ,ןייצל ןיינעמ .לארשי
 םידי קוביחב דגנמ ובשי רשא ,תונויצהו תודהיה יגיהנמ יפלכ המישאמ עבצא םינפמ

 .ץיוושואב שאה ינשבכמ םליצהל ידכ םהיחא תרזעל ואב אל ללכו

 דוד לאומש יבר ןואגה לש ונתח ,לדנמסייוו בוד לאכימ םייח יבר קידצה ןואגה

 תושקב ,םיבתכמ ,םיקרבמב ולוכ םלועה תא ץיצפה ,ארטיינ ד"בא ל"'צז רגנוא

 לוקכ ולוק היהו ,הנעמ אלל רתונ רעצה הברמל ךא !וליצה :תעה לכ קעזו ,תוניחתו

 םיענמנה לש םתושידאו ישפוחה ידוהיה דסממה לש תמעורה הקיתשה .רבדמב ארוק
 .ףוריטה ףס לא ותוא האיבה תוחמלמ

 תאו תידוהיה תונכוסה תא בוד לאכימ םייח יבר םישאמ ,"'רצימה ןמ" ורפסב

 ,עודיכ .ולש תרתחמה תצובקל השורד התיהש הרזעה תא וטישוה אלש "יטניו'ג''ה
 יצאנה ררוצל ןתנהל היה רומא רשא ,דחושה .םינמרגה תא דחשל הצובק התוא הלעפ
 .םייתנשב ץיוושואל היקבולס ידוהי תיראש רוגיש ךילהת תא בכיע ,ש"'מי ינצילסיו

 ,"הפוריא תינכת"' :הארקנש ותינכות עוצב ידי לע יכ ןימאה בוד לאכימ םייח יבר
 תא ליצהל היהי ןתינ ,םיצאנה םיחצרמ יכראל דחוש ןתמ ידי לע םידוהי תלצה ונייהד



 טמק םדק יררה רפש

 הבוגתה םלוא ,שפוחה תוצראב ובשיש םידוהיהמ םיפסכ שרד אוה .הירגנוה תודהי

 .ושפנ תא הערק איהו ,תבזכאמ התיה םתאמ

 ץוחה דרשמ גיצנ ול בישה ,לדנמסייוו בוד לאכימ יבר ,הלצהה רוביג ירבדל

 היהת םדב קר יכ" תונברק ויהי םא ללכב ארונ הז ןיאש ,בלאווש ןתנ ,תונכוסה לש
 ד"מח יבר רפסמש יפכ ,בישה ץייוושב טניו'גה גיצנ ,ריאמ ילס ."ץראה ונל
 םיגהונ םה דימת יכ ,הפוריא חרזמ ידוהי לש םהירופסל ןימאמ אוה ןיאש ,לדנמסייוו
 םייח יבר ןעוט כ"ומכ .ברעמה ידוהימ םיפסכ טוחסל תנמ לע םהיתורצב םיזגהל

 אשמה לוהינ ךרד לכ ךרואל םישקומ ןימטה רשא אוה ,ריאמ ילס יכ ,בוד לאכימ

 וינזא תמיטאו ותונשקעל תודוה יכ אוה םסרופמו עודי רבכו ,םיצאנה םע ןתמו

 ,םינושה הלצהה יחילש יצמאמ לכ ולשכנ ,תואטיגה ינכוש םיללמואה תקעזל עומשמ
 .יפוסה ןורתפה עוציב תינכתב ךישמה יצאנה יאדמשאהו

 םויכ .םירפס תורשעב ומסרפתנו ובתכנ וללה תוביאכמהו תורעצמה תודבועה

 ,שוראמראמ סורוטאפראקמ תוומה תובכר ורהד רשאכ ,דציכ ,לכל בטיה תועודי ןה
 תלצה לע ןתמו אשמ להנתה ןיידע ,ץיוושואב הדמשהה יאת לא הינאווליסנארטמו

 םייח יבר עירתה תאז לכ לע .עיגה אל שרדנה ףסכה לבא ,הירגנוה ידוהי תיראש

 לע קעזו ,ישפוחה םלועב תידוהיה הגהנהה לא ויבתכמב לדנמסייוו בוד לאכימ

 .אבהל םג הנענ אל לבא ,םויאה לדחמה

 וליצהיי ?יוליצה' :קעזו תומלוע שיערה ,גרובשרפ ריעב רשא ואובחמ םוקממ

 תולרע םינזא לע ולפנ ויקרבמו ויבתכמ ,םרב "שא תובהלמ הטילפה תיראש תא

 .הירגנוה יקמעמב םש יא םוד דע וקנחנ הרזעל השקבה תולוק לכ ,תומוטאו

 רצה םע הלועפ יפתשמ תמשא

 םילבחמה תורישל םמצע תא ודימעהש םידוהיה םתוא םיאשונ הדבכ המשא

 האלכנש תידוהיה היסולכואה .יפוסה ןורתפה עוציב ךלהמב הלועפ ופתישו ,םינמרגה

 טארנדוי'ה ישנא ,תינודז הלומעתו אוש תועומש תצפה ידי לע התמור ,וטיגב

 תא םידרהלו םידב ירופיסב תונוהל ,םייניעה תא רוונסלו תווסהל ורזעו הלועפ ופתיש

 .לארשי תיב ינומה

 רבחו רנטסק ריידל בטיה עודי התיה ,ש"'ימי םינמרגה לש תינטשה םתינכת

 לש ומש .תועיגמ םה רשאכ שחרתמ המו תוריישה תועיגמ ןכיהל ועדי םה ,ויערמ



 םדק יררה רפש נק

 הוויח רשאכ ,לארשיב ךרענש םסרופמה וטפשמ תעב ,הצמשל םסרפתה רנטסק

 םע הלועפ ףתיש רנטסק .'ןטשל ותמשנ תא רכמ" יכ וילע ותעד תא טפושה

 םידוהיה לש םשוכר תדידשבו םימדה תכאלמב םהל רזעו ,םינמרגה םילבחמה

 גיהנמה ךלהתה ,ץיוושואל האבוה רבכ הירגנוה תודהי בור רשאכ .םינוילימב דמאנה

 .םירוראה םינמרגה וירבח םע ללוהתהו .ס .ס ןיצק ידמב ,הינמרג יבחרב הזה ינויצה

 תא םילגמ ,רבדה יעדוי לכו "טארנדוי''ה ישנא ויה םא יכ ,קפס לכל לעמ ,רורב

 םידוהיה ועדי וליא .הנידמב הסיסתלו הכפהמל איבמ רבדה היה ,םהל עודי היהש המ
 להקה תעד ברקב םג ךפהמל םרוג רבדה היה ,ץיוושואב שחרתמה לע הירגנוה יבחרב

 םילוכי ויה אל יכ יאדוול בורק ,תאז לכב ,םתועשר תורמל .תירגנוהה היסולכואה לש

 החוכנ היאר ךותמ יאדוו יזא ,תונמחר ךותמ אל םא ,הדמשהה ישעמ םע םילשהל

 תא עצבל שימי ןמכייא ררוצהמ עונמל הלא תועידי לש חוכב היה .םדיתעל הדרחו

 .תענמנ התיה תאזה הדמשהה לכ יכ ןכתי זאו ,ריהמ ךכ לכ ןפואב תינכתה

 תמאה תא םימילעמה

 םינושאר תויהל ינמרגה ררוצה רחב םתוא ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי
 וסנכוהש רחאל .ןוציחה םלועה ןמ ירמגל םידדובמ ויה , ץיוושואל חלשהל רותב

 שחרתמה לע גשומ לכ םהל היה אלו ,לזרבה ךסמ םהילע דרוה ,תואטיגה ךותל
 ידכ ,םרבד ישוע ידי לע םיצאנה וציפה םתוא ,תוינודז תועידיב ונוזינ םה .םלועב

 .תואטיגה יבשוי לש םתעד תא לבלבלו םהיתוחומ תא שטשטל

 תובר םינש .הדמשהמ םיבר םידוהי ליצהל היה ןתינ יכ לכל עודי רבכ ,םויכ
 םהיחא יפלכ םהלש תוירחאה תדימש םידוהי ויה יכ םיברב עדונ ,האושה רחאל
 ןעמל םהייח תא ונכיסש הרובג-ישעמ תושעלו שפנ-תוריסמב לועפל םתוא האיבה
 וחילצה ,העישפב וגהנ אלש םידוהי םתוא ,םנמאו .ודחכנ אל ןיידעש תוליהק תלצה
 וליטהש דבכה םימיאה רטשמ תורמלו ,תויצאנה ףרטה תויח לש ןפאל תחתמ לועפל
 תלצה ןעמל ,השקה בצמה תוביסנב םהידי-לאל רשא לכ ושע ,םיירגנוהה תונוטלשה
 .ןתינ היהש לככ םידוהי

 הירגנוה ידוהי ןעמל להינש הפינעה הלצהה-תוליעפב רתויב םסרופמה
 עסמ יכ ול עדונ רשאכ .לדנאמסייוו בוד לאכימ םייח יבר אוה ,היקבולסוכ'צו
 תועידי ריבעהל רהימ ,ליחתהל דמוע שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי דגנ םישוריגה
 תחיתפ תרחמל םוי .םהיתוליהקב שחרתהל דמועה לע םיידוהיה םינוגראה יגיצנל



 אנק םדק יררה רפש

 לארשי ינב ןינמל טיל :ךיראתה תא אשונה ובתכמב .ןושארה ובתכמ עיגה שוריגה
 ,בובל ,םוקמה םש יכ רורב) בובלל הכומסה הרעמב ,1944 יאמב 16-ה ליל ,ד"שת

 אוה ,(ארטיינבו גרובשרפב ד''מחר בשי םימיה םתואב ןכש ,דבלב האווסה םשל ןייוצ

 תונורקב אושנמ-םישקה םיאנתה לע ,םישרוגמל םייופצה תואלתהו לבסה תא ראתמ

 עיגה בתכמה .ץיוושואב יפוסה דעיל םאובב םהל יופצה חוטבה תוומה לעו ,תובכרה
 .ותושרל ודמעש םייאשח םיחילש תועצמאב טסוחו ראווגנוא תואטיגל

 םוי ידמ חולשמל ודעונש תובכרה רפסמ תא ובתכמב טרפמ לדנאמסייוו ברה

 אוה ןכמ-רחאל .ןורק לכלו תבכר לכל וסנכויש םישנאה רפסמ היהי המו ,ומויב

 ךרד ,םשמו ,ראווגנואל הכומסה פאשט ריעב ליחתיש ,העיסנה לולסמ תא ראתמ

 העיסנה לולסמ תא ד"'מחר ראתמ םירבדה ךשמהב .ץיוושואל דע וואשערפו יושאק

 .רתוי דוע תטרופמ הרוצב

 םיעובקה הדמשהה יכילהת לע םג בוד לאכימ םייח יבר רפסמ הז בתכמב

 הנחמ לע תוקייודמ תופמו םימישרת ופרוצ בתכמל חפסנב .המצע ץיוושואב

 םהש יפכ ,שאה ינשבכ וליפאו הרימשה ילדגמ לש םמוקימ ןומיס ללוכ ,ץיוושוא

 .ריואה ןמ טבמב םיארנ

 ,םידוהי םיריעצ ינש לש םהיפמ ועדונ וללה םיבושחהו םיידוסה םיטרפה
 .ונממ טלמהל וחילצהו ץיוושוא הנחמל ועיגהש רלצטוו דרפלאו גרבנזור רטלוו

 ךלהל םהל רתוה םדיקפת ףקותבו ,יונאקריב הנחמב םושיר ידיקפכ וקסעוה םיינשה
 תועידי ףוסאל םיינשה וחילצה ,תכשוממ בקעמ תדובע רחאל .הנחמה תוצוחב ישפוח

 לע םייוסחה םיטרפה לכ תא ןכו ,הדמשהה תוטישו םיחולשמה תומכ לע תוקייודמ

 םה ותואו ,הנחמה לכ לש קייודמ םישרת רוציל םדיב הלע ךכ .הנחמב שחרתמה

 םידוהיה םירבוע ותוא עובקה ךילהתה לכ לע ינכדע עדימ ףוריצב די'מחרל וריבעה

 .םישרוגמה

 ידכ םתלוכיבש לכ תושעל םידוהיל ארק לדנאמסייוו בוד לאכימ םייח יבר

 תובכרל עיגהלמ ענמהל ךכו רתתסהל חורבל ץעי אוה .הדמשהמ םמצע תא ליצהל

 !חוטב תוומ -- היה רבד לש ושוריפש ,םיחולשמה

 ייטארנדוי"ה שארל ,הנוכנ אל תבותכל בתכמה עיגה רעצה הברמלש אלא

 חכונל ,בתכמה תא ארק רשאכ םהדנ םנמא יולסאל רייד .יולסאל ר"'דה -- ראווגנואב

 לע רפסל אלש טילחה אוה ,ןוהמתה הברמל ,םלוא ,וב םיטרופמה םירומחה םירבדה

 הקיתשב ץיוושואב הדמשהה הנחמ םויק רבד תא רמשו דחא ףאל בתכמה ןכות

 .הרומג



 .יפוסה דעיל סעיגהב שטעט וטיגמ םידליו סישנ
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 גנק | םדק יררה רפש

 ,יולסאל ר''דה והארה ,בתכמה לש ונכות תא םידוהיה תעידיל ריבעהל םוקמב

 ול ןתנ אל ררוצה .וב בותכה לע ותעד המ ולאשו ופאטסיגה שארל ,ותוליווא בורב

 העסנש הריישל ותוא הלעהו ותינוכמ ךותל ,םוקמב וב ,וכילשה אלא ,הבושת םוש
 וב תושעל וצר ,םריעל ורזח ראווגנוא תליהק ירויש רשאכ ,המחלמה םותב .ץיוושואל

 לכ יכ רמאו ואטח לע הדוותה אוה םלוא ,םהידימ יולסאל ר''דה לצינ סנב קר .םיטפש
 .ול עיגמ רבדה יכ ועדיב ,וילע לבקמ אוה והושינעיש שנוע

 תובבלהו םייניעה ומתתסנ

 עוציבב םירגנוההו םינמרגה ולחה רשאכ ,ד"שת חספה גח רחאל ,תע התואב
 יפתשמ ,םיידוהיה םיגיהנמה לש םעויסב שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי שוריג
 ינויצה בושיה ישאר וקסע ,אכבה קמע יבשוימ תמאה תא ומילעה רשא ,הלועפה

 לש םתונמחרב תוכזל ידכ האושהו ןברוחה תא לצנל דציכ הלאשב לארשי ץראב

 תינוביר תיאמצע הנידמ ,ידוהיה םעהמ קלח תדמשהל יוציפכ ,לבקלו םלועה תומוא
 .לארשי ץראב

 ונבשי םיטאפראקה לבח ידוהי ,ונא רשאכש ,הבשחמה איה רעיש תרמסמ

 בער יזמ ,תפות ייוניעב םינועמ ,תואטיגה יכשחמ ךותב ,םירומח םיאנתב ,םיאולכ

 היה רשפא קפס אלל רשאכ ,ונרובע רבד םוש השענ אלש קר אל ,אמצמ םיתמו

 ונתדמשה תא לצנל דציכ ,םינויצה םיגיהנמה ובשח ,לכמ רומחה אלא ,ליצהל

 .םהינינע םודיקל הדיתעה

 ששחמו ,ולש תוינטשה הדמשהה תוינכת תא םדיק ,ש"'מי ןמכייא ררוצה רשאכ
 המחלמה תא ועירכי תירבה תולעבש ינפל הירגנוה ידוהי תא דימשהל וקיפסי אלש

 ,םיזאגה יאת לש הטילקה רשוכ תא לידגהו םישדח םירונת העברא דוע םיקה ,רוזיאב
 התשע ,שוראמראמו סורוטאפראק ידוהי תא רתויב רצק ןמז ךות לסחל לכויש ךכ
 .ותכאלמב ול ועירפי לבל הדי לאל רשא לכ תידוהיה תוגיהנמה

 ויה אלש קפס לכ ןיא ,םילבומ םה ןכיהל סורטוטאפראק ידוהי ועדי קר וליא

 המ ,"םתה יל המ אכה יל המ תוומה ךאלמ" .ררוצה רצל המחלמ ייובשכ םיענכנ
 תוומ ןיב לדבהה המ ?שאה ינשבכ לא םימי המכ דועב וא םויה ואבוי םא לדבהה

 ,אוה רורב רבד ?םירוראה ופאטסיגה ישנא לש םהיבור ירודכמ תוומל םיזאגה יאתב
 קחרמ המכ יכו ,תובעה תורעי לא םיחרוב ונייה ,שחרתהל דמועה לע ונעדי וליא יכ
 אל ,םילפאה תואטיגה לא ונסנכוהש ירחא וליפא ,תאזמ הרתי ?תיבה ןיבו םהיניב היה

 .ונממ םלעהל תדחוימ היעב התיה
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 ויה אל ,שוראמראמו סורוטאפראק רוזיאב החירבה תויורשפאו רותסמה יאנת
 ירכ ,דע תורעי תברקב ,םיהובגה םירהה ןיב ונררוגתה ונא .הירגנוה ירע רתיב ומכ
 תנייוצמ תורכיה ונל התיה ,םשל ךרדה תא עדי ידוהי לכ .םיידי יבחר םיקמעו אשד
 לכ התיה אל .ונל םירזוע ויה ףסכ עצב תרומת יכ ,ונעדי ,תורעיה ינכוש םייוגה םע

 הקירוה הלוכ הביבסה ,ץיקה ישדוח הלא ויה .הדשב םימי םתואב םייקתהל היעב
 קחרה אל דמע יסורה אבצה םג .לכאמל םינכומ רבכ ויה ירפה יצע ,האובתה תודשמ

 םלעתהל ןיא םנמא .רוזאל השילפל ןכומ ,דבלב םירטמוליק תורשע המכ ,ונתאמ

 םהב ,םהינימל םילכונו םינישלמ ,םינתור םיימשיטנאב ץרש רוזיאה יכ הדבועהמ
 ונייה אל החירב יאנתב ,תאז לכב םלוא ,םהב קבאיהל םיבייחו םילקתנ ונייה יאדו

 .ארונ ךכ לכ תודיבא רפסמל םיעיגמ

 יחילש ונל ורסח טושפ ?ןכ תושעלמ ונענמנ עודמ ?ונל רסח היה המ ןכ םא

 תוליהקל אלו ונתליהקל ואב אל .עיפוהל ולכיש תורמל ועיפוה אל םה !!הרבסה

 אל עודמ .תואטיגב האילכה ירחא םילבומ ונא ןאל ונל וריבסיש םיחילש םוש תורחא

 םיזאגה יאת ינפמ ונתוא וריהזיש בא תיבו החפשמ לכל הרבסה ינולע ונל וחלש

 השע ונתלצהב ןיינועמ היהש ימ ?ךכ תושעל םיעצמאה םהל ורסח יכו ?שאה ינשבכו

 ידי ,לבא ,ראווגנוא וטיגל םיבתכמ חלש לדנאמסייוו בוד לאכימ םייח יבר ,ןכ

 ןמכייא תיחשמה ןטשה ינפמ ונתוא וריהזה אל דציכ .םדבאל םהב התיה הגהנהה
 ורתה אל דציכ ?םיחצרמה םהירזוע רבחו ש"'מי לודגה יאדמשאה הלגנמ ר''דה ורבחו

 ירבדב םתוא םיתפמו ,םהיתונברק תא םיצאנה םימידרמ ,םתוינטשב יכ ונינפב

 ?ץיוושואב הדיקעה תובהל לש םלצל םעיגה דע המרוע

 תוגיהנמה לש םיעשורמה תותיחשה יעשפו םילכנה השעמ תמועל ,ךיא לבא
 תוקעז קועזל לדנאמסייוו בוד לאכימ םייח יבר עדי ,תינויצה תוגיהנמהו תידוהיה

 ?ויבתכמב תורמו תומר

 . .."רעטטעלבגולפ" םינולע יפלא וקרזי םכלש םירופצה"'

 ץיזלעב ,ץיוושוא :תוומה תונחמב השענה תא ומסרפי וידארהו תונותעהי'

 '' . . .יניקלאמו

 . .. "רובעי לאו גרהי לש ןווע והז הריישב תכלל יכ וניבי םידוהי הברה''

 םירקיה םישודקהמ םיירישה יריישמ רתוי הברה ,זא םיראשנ ויה המכ !יוא

 .ונלש
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 רשע השש קרפ

 יתדלומ תרייע ןברוח

 וחילצה ,הלודג הדרחבו דחפו המיאב וניליב םתוא ,ד'שת חספה גח ימי ךשמב

 ,אזיא הרייעב םג םהיניבו ,תואטיגה תמקה תכאלמ תא םייסל ןאמכייא לש ויחילש

 .ןראט-טסוח ךלמה ךרד לע ,טסוח ריעל ןופצמ תנכושה

 ףינס ןיעמ היה אזיא וטיג .ביבסמ רודג היהו רפכה לש וזכרמב םקוה וטיגה

 רעטנואו רעביוא ,אקסיא :ןמקלד םיבושיה ידוהי ואלכנ ובו ,טסוח לש לודגה וטיגל

 ,ץיפיליפ ,הבוגאינ ,ןאדיימ ,אשפיל ,ןיטאלעוו ,שטניראה ,וויזערעב ,ארטסיב
 השולש וא םינש ידוהימ הטילפה תיראש דועו ילעשאק ,ןישטאלאק ,'ץיבובודופ

 .רוזיאב םירפכ

 ,וטיגה לא דעצמל ןנוכתהל ,הריזגה תא עשרה תונוטלש ומסריפש ינפל דוע

 תוליבחה תא וזרא םה .הלוגה ילכ תא םמצעל ןיכהל אשפיל תליהק ינב ולחה

 שולש ינפל ונישעש יפכ קוידב ,רתס תומוקמב לדה םשוכר תצקמ תא ונימטהו

 תונכהב ונקסע רשאכ ,תע התואב .היצילאגל ונכרדב ונאציו ,ונילגוה רשאכ ,םינש

 יכבב וננחתהו ומצו וללפתה ,תסנכה תיבב הליהקה ינב ופסאתה ,יופצה שוריגל

 תא ועצבי אל םיאנושהשו ,העושיה תא חלשיש םימשבש םהיבאל םבל תא וכפשו

 .םממז

 תסנכה תיבב ןורחאה הלילה

 יכאלמ ידודג ,םואתפ ,וארנ ,ךרדל תאצל תונורחאה תונכהב םידורט ונא דועב

 ולחה םהינפוא לע םיבוכר םהשכו ,םיירגנוהה לובגה ירמדנ'ז לש םתומדב הלבח

 ותינכת תא עצבל ידכ ,רהמ רהמ וצר וצא ,וללה ןטשה יחילש .םירפכה לכב רזפתהל

 תא ,םיימוקמה םיעשופהו םיעשרה לכ תא וסייג םתרזעל .ש"מי ןאמכייא לש

 .תונמאנו תובהלתהב םנימיל ודמעש םיניארקואהו םינתורה

 לע זירכמ אוהו ופתכ לע ףותהשכ ,תוערה רשבמ אצי ,רפכה ןוירטונ דרשממ

 .לודגה שרדמה תיבב תועש רפסמ ךות זכרתהל םיבייח םידוהיה לכ יכ ,הריזגה עור
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 הדמשהה הנחמ התיה ותירחא רשא ,ותישאר היה הפ ,םירוסיה ביתנ ליחתה ןאכמ
 .םירחאו ץיוושוא

 ידימלת ינקז .באב העשת לילב ומכ ,םיסנוכמ ונבשי לודגה תסנכה תיבב

 יכ העושיל וניפיצ ,בצמה לע זמר והשזיא ושפיח תוהוב םייניעבו ,ושחלתה ,םימכח
 ונל וחתפי ןהיתועמדב ילוא ,השקבו הניחת ולמלמ תוינקדצ םישנ .ןיע ףרהכ אובת

 .םימחרה ירעש תא

 ןטק רפסמ תייוולב ,לגרב ונישע ,אזיאב וטיגה לא ,אשפיל ,ונתרייעמ ךרדה תא

 ,תולגע לע וסימעה םישושתהו םינקזה תאו םלוכ לש תוליבחה תא .םירמדנ'ז לש

 ,טסוח - ןראט ךלמה ךרד לע תיפרוע הרושב דעצמה תא השע אשפיל תדע להק לכו
 .וטיגה לש ךשוחהו תולגה ןווכל

 אזיא וטיגב

 םינתורה לש תותקבבו םיתבב ונסכוא תוחפשמה .אזיאב וטיגה לא ונעגה ךכ

 החפשמ לכו ,ודבל ןכש רפכ לכ ,תונרגו תונבתמב םינסחמבו תוורואב ןכו ,םיינעה

 .הדבל

 םש .ילעשאקו טסוח ירה ןיב הדובעל ,םוי ידימ ,ואצוה רעונה ינבו םירבגה לכ

 זוראלו ןיימל התיה ונלש הדובעה .ס .סה יחצרמ תא םינפ לא םינפ ,הנושארל ונשגפ

 םהבש תומוקמלו ,םינסחמהו םירקנובה לא םשמ םריבעהלו ,םישקומהו תוצצפה תא

 קחרה אל דמע רשא ,םודאה אבצה דגנ תיזחה תחיתפ םשל ,ינמרגה אבצה רפחתה

 .םיטאפראקה ירה תודרוממ םירטמוליק רפסמ ,םשמ

 וחרבי אל יכ וחטבו וטיגה ינכוש לש םתומימת לע םינמרגה וכמס המכ דע

 רמשמ ונמע וחלש אל ,הדובעל ונכלה רשאכ ,םויו םוי לכב יכ ,הדבועה דיעת ,ונממ

 דחא ףא ,תואיצמה התיה תאזו .ונתוא וויל םידדוב םירמדנ'ז המכ קר ,ללכב דבכ
 תברואה הנכסה תא ונכרעה אל טושפ .רתתסהל וא רעיב ראשהל ןנכית אל ונתאמ
 ןיתמהלו ותחפשמ קיחל בושל הצר דחא לכ ,ץיוושואב םינשבכה לע ונעדי אל ,ונל

 .ןברוחל -- דיתעל אתווצב

 אשידק אנקויד תזיזג

 ףאו ,םדגנ תוימשיטנאה ףחס לומ דמעמ אשפיל תליהק ינב וקיזחה הכ דע םא
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 ,הפוקז תידוהיה םתמוק תא ריאשה םיינודזהו םירוכעה םימה לש קסופ יתלבה םמרז
 ,םהילעמ םיקולאה םלצ תא דירוהל ,תואיפהו ןקזה תא זוזגל הדוקפה עיגהבש ירה
 תושעל םירפסל וחינהו םינקזה ובשי הצוצר שפנבו באוד בלב .לילכ ורבשנ יזא
 ועיבה םהיניע קר ,םהיפמ הגה ףא ואיצוה אלו ובשי םה .םנוצרכ םהיתואיפו םנקזב

 ,המדאה לע םשמו םהיתואיפו םהינקז לע ולגלגתה רשא ,תוחתורה תועמדה יחוליקב
 .בואכה םביל ישחר תא

 לכה ,והער תא ריכה אל שיא ,םישנאה לכ לש םנקויד תומד התנתשנ תחא תבב

 םתואב ךלהתה וטיגה תוצוחב .ץראה רפע דע םיאכודמו םילפשומ םמצע תא ואר

 םנקז תזיזג ירחא ,ינשה תא דחא שפחל וכלה רשא ,םיחא ינשב השעמ רופיס םימי

 ילוא ,ידוהי 'ר ,ינשה תא דחא לאש .ושגפנ וטיגה תואטמסב םכלוהב .םהיתואיפו

 קיפסי םרטב ,עגר רובעכ ?אוה ימ :הנענו וינפב הלה טיבה ?םש יא יחא תא תשגפ
 ינא אולה !רקיה יחא !רקיה יחא :הקעזו יכבב ץרפתה ,שקבמ אוה ימ תא רפסל לאושה

 הנקז תעל ונעגה ןאל ,ונל יובאו יוא ?יתוא ריכמ ךניא התאו ,ךיניע דגנל דמועה אוה

 .הבישו

 עסמל תונורחאה תונכהה

 לע ודקפו ,םיהובג .ס .ס יניצק ועיגה ,(1944) ד"שת ןויסב 'ב יעיבר םויב
 הנושארה הריישה תאז התיה .ךרדל האיציל ןנוכתהל ,אזיאב וטיגה יאולכמ תיצחמ

 הריישה ישנא ןיב התיה יתחפשמ םג .ץיוושוא רבעל וטיגה ירעש תא האציש

 .ונמכש לע םירורצ ונילימרתשכ ךרדל םינכומ רבכ ונייה םיירהצה רחא .הנושארה

 ונילע ורמש םש ,וטיגה ירעשל ךומסב הפסאתה שיא םייפלאכ התנמש הרייש

 דחא לכ ,לודג רתוי רמשמ םיכירצ ויה אל ,טושפ ,םירגנוה םירמדנ'ז לש ןטק רפסמ

 תעב ,וז העשב וליפא .םלעהל ותעד לע הלעה אל דחא ףא ,םיסגלקה תוארוהל תייצ

 דע רתתסהלו חורבל תורשפא התיה ןיידע ,תוומה לא וטיגהמ ונתוא ליבוהל ולחהש

 אל וטיגה ידוהי םלוא .שפוחה לא םשמו תורעיה לא תודשה ךרד קורעל זאו ,הלילה
 .רמה ןידה רזגל וכיחו טקשב םלוכ ובשי ןכ לעו ,םתא שחרתהל דמועה לע ועדי

 ,אזיאב הפורש היסנכ רצח ךותל םישנאה תא וליבוה ,םינכומ םלוכ ויה רשאכ

 רשא ,טסוחמ תויאשמ ואובי םויב וב יכ היה רבודמ .תויאשמל וכיחו ופפוטצה םש

 ןמזה רבע םייתניבו ,והתשה תויאשמה םלוא ,תבכרה תנחת לא םישנאה תא וליבוי

 .היסנכה רצחב ןולל ונראשנ ונאו ,העקש שמשהו



 םדק יררה רפש חנק

 םינטקה םידליה .הלילה תנילל תונכה התשעו ןוזפחב הרדתסה החפשמ לכ

 .הברוחב ולדג רשא םיינרקודו םיברוצ רב יבשע ,םילודגה םיבשעה ןיב ולגלגתה

 לכל ,וררש תובצעו טקש ןמ .ולוק תא םירה אל דחא ףא לבא ,רבא לכב טבצ רוקה

 םימשונ ונאש ןורחאה הלילה והזשו ,םיטאפראקהמ םידרפנ ונאש השגרהה התיה דחא

 .ןנערמו חצ ריוא

 גישהל היה רשפא יא םימ תפיט וליפא ,םלח אל דחא ףא היתשו לכוא לע

 אלו ונילע בשח אל דחא ףא ,תופלועמ תוחפשמ תואמ המכב ןינע היה ימל .םוקמב

 הקנח קר איה יכ הלכאל לכי אלש ירה ,םחל תסורפ והשימל התיה םא ףא .ונל גאד

 .םישביה וניתונורג תא

 ץוחב .רחשה תולע תא תוארל וניכז ישוקב ,תולגה ךרוא לכ ומכ ךשמנ הלילה
 תרעטצמו וננוסא לע הלבא הביבסה לכ וליאכ םשור השע ררשש ךשוחה ,לפרע ררש

 ופיסוה קר םירגנוהה םירמדנ'זה .דעו םלועל התוא םיבזוע רשא םידוהיה היבשות לע
 תולליו תויארפ תוקעצב ללחה תא ושיערהו הלפאה תא וחליפ רשאכ לבאה תריוא לע

 .טסוח ריעה ןווכל דועצלו ןילטלטמה תא רהמ זוראל ונתוא וריהזה םהב תויתייח

 טסוחב תבכרה תנחת לא ךרדב

 שיבכה ךרואל ,םהילגרב םישנאה ודעצ ,התע םג ןכ ,תועובש השש ינפל ומכ

 םינמרגה וסייג רשא תולגעב ובישוה םילוחהו םינקזה תא קר .טסוחל ליבומה

 המכ םידוהיה םינכשהמ רטפהל רוזעיו ליעוי רבדה יכ םתוא םענכשב םייוגהמ

 .רהמ רתויש

 .תבכרה תנחת לא ודעצ םלוכ .םישנאב הלוכ התסוכ טסוחל אזיאמ ךרדה
 םידוהי ;םדיב םלקמשכ םינקזה וכלה .םירגנוה םירמדנ'זו םירמוש םיוולמ
 ;םעורזב תוקונית ואשנ םישנ ;םשוכר תיראש תא ואשנ םהב םבג לע םילימרתב
 לע תושלוגה תולסלוסמה םהיתואפב לארשי ידלי ,םהידימלתשכ וכלהתה םידמלמ
 לכ ומלח רשא ,ןקרפל ועיגהש לארשי תונב ;םדצל םיכלהתמ ,תורוויחה םהינפ

 דצל דרומ שארב התע תוכלוה ,הפוחל תחתמ ןתדימע םוי תארקל ולמעו םינשה

 םירוסימ תורוחש םהינפו ,באודו רובש בלב םידעוצ םלוכ ;ןהיתותבסו ןהיתומא
 .ןכיהל םיעדוי םניא םלוא ,םידעוצ םלוכ ,םיבאכו

 לש קחרמ תנמסמה ןבל עבצב ןבא דוע ונרבע ,םירטמוליקה תא ונרפס



 םדק יררה רפש

0 

 .תבכרה תנחת לא ךרדב תואטיגהמ



 םדק יררה רפש סק

 תומירע תא םמצעל ורפס םירענה םגו ,תחא ןבא דועו ןבא דוע ,דחא רטמוליק

 ינא םג .טסוחל םיברקתמ ונאו ,ןמזה ול רבע ךכ .םישיבכה ידיצל ומרענש םינבאה

 תורעיה לא ,אשפיל ירה לע טבמ ףיעמ ינא הנהו ,םיכלוהה תרייש ךותב אצמנ

 - סאלש" וניפב ארקנש ,טסוחב הברחה הריטה לע ,םפוג תא םירטועה םילודגה

 דועו ,קפואב רבכ אשפילו טבמ דוע ,וניניעמ תמלענו תכלוהה הביבסה לכ לעו "'גראב

 .והוניאר אל בושו טבמ

 תונרקסב ונלכתסה ,'סאג רעזיא"' :ארקנש בוחר ונרבע .טסוחל העיגה הריישה
 ןאכ ילוא ,היח שפנ םכותב הארנ דוע ילוא ,םש םיידוהיה םיתבה לע הדרחב הלוהמ
 וניתוארב וניתוביל תא הבזכאה האלימ הרהמ דע םלוא ,שוריגה תא ועציב אל ןיידע

 םיממוש וראשנ םה ,םהב םיאצמנ םניא םהיבשות .םיקיר ורתונ םיתבה לכ דציכ
 .םימתוימו

 ץיוושוא לש חיר

 הנחמ לש וחיר תא ונשגרה ,"סאג רעזיא"ל ונסנכנ רשאכ ,הלחתהב רבכ

 הלבקל ידכ ,ונלש הריישל וכיח רשא .ס .סה ישנא ודמע תובוחרה ךרואל .ץיוושוא

 ישעמ רשא ,וללה הלבחה יכאלמ תא ונתוארב .םירגנוהה םיעשרה ידימ םתושרל

 ונשגרה ,תויתייחה םהינפבו םדב תולעוגמה םהידיב ורכינ םהלש םיבעותמה חצרה

 יתלב היה רבדה ,חורבל היה רשפא יא רבכ וישכע .םלועב םיאצמנ ונא ןכיה רבכ

 .הנממ תאצל רבכ רשפא יא ,תיניצר תדוכלמ ךותל ונלפנ .ירשפא

 ךייש היהש ,םינבלל תשורחה תיב ןכש ,טסוחב תבכרה תנחתמ קחרה אל
 םינבל רדג ףקומ היה תשורחה תיב .שטיוואדיוואד ןימינב 'ר טסוח תליהק שארל
 תונורקב ואלכנ םרטב ,תוריישה לכ וסנכוה ,רצחב ,וכותבו ,םוצע חטש ךרואל
 .ץיוושוא רבעל םוליבוה רשא ,תומהב תלבוהל

 טסוחב וטיגה ישנאמ קלח םש ואצמנ רבכ ,םינבלל תשורחה תיבל ונעגה רשאכ
 תנחתב העיסנל םינכומ ודמעש תונורקה ךותב רגסהלו תולעל םרותל וניתמהו
 ונב וזחאש המיאהו דחפה תא ךכשל וניסנ םירהצה רחא שולש העשל דע .תבכרה

 םילוחה תא ועיסהש תולגעה ,טא טא ,ועיגה םייתניב .ונמצע ביבס םילויטב
 םטאל וכלהתה רשא תונקזהו םינקזה םגו ,ךלהל ושקתהש םינקזהו םישושתה
 ועיגה ,םקשנ ילכב םהיתופיחדו םיצאנה םיסגלקה לש םהיתוקעצ ידכ ךות ,םהילגרב
 .רתוי רחואמ



 אסק םדק יררה רפש

 ילכב םישופיח .ס .סה ישנא וכרע ,םינבלל תשורחה תיבב וניהשש תעב

 לא ושגנ הליחת .םהל הרתונש הנורחאה שוכרה תיראש תא םהמ טוחסל ידכ םישנאה

 .םתושרבש םירלודהו ,םהיטישכת ,םבהז תא םהמ ושרדו ,טסוח ישנא ,םירישעה

 וכוה וללה םירישעה ,םיירזכא תוילאטורב ישעמב התוול שוכרה תא רוסמל השירדה

 רתיל קיצהל םירחא הלבח יכאלמ ולחה ןכימ רחאל דימ .םמד בוז דע תושק

 עתפל .םהיתואיפו םנקז תא וטרמו ,םיקולא םלצ דוע היה םהינפב רשא ,םידוהיה

 הלהבב םלוא .רותסמ םהל שפחל ולחה הלהב יזוחא םישנאו ,ירי תולוק ועמשנ

 .יריה רוקמ תא ןיחבהל היה רשפא יא המקש

 תוריישה לכו ,שוריגה תכאלמ תא םיעשרה וליכ רשאכו ,תועשה ורבע ךכ

 ירחא שמחל הבורק העשה התיה ,םינבלל תשורחה תיבב תואולכ רבכ ואצמנ

 ,םהיתוליבחל ביבסמ ,דחפמ תושקונ םהיניששכ ,ופפוטצה םישנאה לכ .םירהצה
 .ךרדל םינכומ

 ,חטשב דוע ובבותסה םירגנוהה םירמדנ'זהו םירוראה םינמרגה .ס .ס ישנא
 ורזפתה םידוהיה ןיב .םינורחאה םהיעגרב םתונעלו םהב ללועתהל תונברק ושפיחו

 אוצמל רשפא דוע ימ לצאו דודשל רשפא דוע ימ תא שורדלו רוקחל ,םישלב םהל

 .ךרע יצפח

 םירוגסה תונורקב עסמה

 .תבכרה תנחת לא תכלל ונילע ודקפו ,תשורחה תיב ירעש וחתפנ המ ןמז רחאל
 םיכורע ויהו ,תידדצ הליסמב ודמע תומהב תלבוהל תונורק לש הכורא הרוש

 ויה םה ,ירגנוהה אבצה לש רמשמ ישנא ודמע תונורקה ביבס .וטיגה ישנא תטילקל
 ותסינכמ ,םישרוגמה ןמ דחא לכ תויארפה םהיניעב ווילו ,הירי תונוכמב םישומח
 םיניארקוא םג ואצמנ םינמרגהו םירגנוהה ןיב .תבכרה ןורקל ותולע דעו ףיצרל

 .היוזבה הכאלמה ישועל ורזע ןיידע רשא םירורא

 ףא לע וסח אל רמשמה ישנא .תונורקה ךותל םישנאה תא ופחד הבר תוירזכאב

 ,תובכרה לע םישנאה תא ןוזפיחב ולעה רשאכ ,וללה םינורחאה םיעגרב וליפא ,דחא
 וליפא ,וכז אל םיבר םישנא .תוחפשמה ןיב ודירפהו הנחבה אלל םתכאלמ תא ושע

 ,תונורקה לע םידוהיה תא וסימעה ךכ .םתחפשמ ינב םע דחי עוסנל ,הנורחאה םכרדב
 ונתוא סימעהל םינמרגה ולמע ךכ .םתחנ ,שפנ םיעבשב ןורקה אלמתה רשאכו

 .ברע תונפל ישימח םוי דע ,תובכרב



 םדק יררה רפש בסק

 םוקממ לגרה תא תאצוה םא .ינשה לע בשי דחא ,םוצע קחוד היה ןורקב

 .סוחד השענ ריואה ,רבגו ךלה ןורקה םינפב םוחה .הריזחהל השק רבכ היה ,הבשומ
 .החירב תורשפא םכרד אוצמל ולכוי אל םילבומהש ידכ ומטאנ תונורקב םיקדסה לכ
 לש תוקעצהו תויכבה ,םיפלועמ ובכש םינקזה ,םישוח לופריע ידכ דע קיעה קנחמה
 .םימ תפיטל האצי םשפנו ושבי םהיתותפש ,םיקחש ועקב םידליה

 ריואה .לית רדגב גרוסש ןטנטק ןולחמ חלקש קד םרזב הסנכנ ריוא תפיט קר

 ףסונבו ,בצמה לע לקהל ידכ יד וב היה אל לבא ,חצ םנמא היה ןולחה ךרד סנכנש
 .ץוחב שחרתמב תוזחל ידכ ןולחה דיל ודמעש םישנאה ידי לע םסחנ אוה ךכל

 ,תונורקה ןמ םידוהי רפסמ םינמרגה םיסגלקה ואיצוה ,ךרדל האיציה םרטב
 דע ,ירי תולוק ועמשנ ןכימ רחאל .תונורקל ביבסמ םתוא וצירהו םהיניע תא ורשק

 לכמ ,הלודג המוהמ הרצונ תובכרה םינפב .םש עריא המ קוידב רורב אל םויה

 בלהו וכב םירגובמה ,וקעז םידלי ,ופלעתה םישנ .יכבו הללי תולוק ועקב תונורקה

 ,רטקה תוריפצ ועמשנ זאו ,ברע תונפל דע ךשמנ הזה טויסה .המיאו דחפמ דער
 .טסוח ריעה ימוחת תא האציו הזז תבכרה

 םויו ליל לכ הכשמנו ,העיסנה הלחה ברע תונפל ,ד''שת ןויסב 'ג ישימח םוימ

 םוחהו בערה רשאכ ,םיצוצרו םירובש םישנאה ובשי םייוניע לש םוי רחאל .ישישה
 הכיהו המינפ רדח רוקה ומוקמב ךא ,לודגה םוחה תחפ הלילה ךשמב .םהל םיקיצמ

 אל ,הלפאב םייורש ונייהו רחאמ .ףוגה לכ תא שילחהו תושביה תומצעה תא םילגב

 ,ףשונו םשונ ,ןשעמ רטקה יכ ןיחבהל ונלוכי תאז קר ,םיעסונ ונא ןווכ הזיאל ונעדי
 קר הז היה ,דמענ אוה רשאכו ,הנחת רחא הנחת תוריהמב רבועו ,םירטמוליק עלוב
 אוה ןכימ רחאל דימ ,םכרדל רובעל תורחא תובכרל רשפאל ידכ ,רפסמ םיעגרל

 רקובב רבדמב תשרפ תבשב ,ונעגה הצחמו הממי תב העיסנ רחאל .דעיה לא ךישמה

 .יושאק ריעל

 וקחצ םתסו ודמע םקלח ,יקבולס ןומה ול ףסאתה ,יושאק לש תבכרה תנחתב
 דחא אל ףא אצמנ אל םלוא ,םיימשיטנא םישעמב ונב ורגתהש םג הלאכ ויה ,ונתאמ

 .םיאמצה םידליה תא תוורהל ןורקה ךותל דחא םימ קובקב קר ונל טישויש
 ומחנתה בוש ,עגרהל תצק םישנאה ולחה ,יושאק ריעב םיאצמנ ונאש ונל ררבתהשכ

 תפקשנ אלו ,היקבולסב הדובעה תונחמל םילבומ ונא ,הארנכ ,יכ העדה תא ולעהו

 .ונייחל תדחוימ הנכס

 םינמרגה ידיל הלוכ הריישה תא תירגנוהה הירמדנ'זה ישנא ורסמ יושאקב



 םדק יררה רפש
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0 

 .תומהב תלבוהל תבכר תונורקב עסמה



 םדק יררה רפש דסק

 הרבע תבכרה רשאכ ,הריישה לע חוקיפה תא ולביק וללה ,.ס .סה ילבחמו ,םירוראה

 דע .בר אל ןמז הכשמנ ,הדובעל םיאצוי ונא וליאכ ,וזה היילשאה .היקבולס ירע תא
 םילבומ ונא יכ ונבה זאו ,היצילאג לש תויברעמה הירע ,חרזממ ,קפואב וארנ הרהמ
 .ןילופל

 המדאה הבעמב

 וז הרהנמב .וואשערפל יושאק ןיב לובגה תא הצוח הכורא תיעקרק-תת הרהנמ
 ץירבאלשזעמל גרובשרפמ הכרד תא התשעש תבכר ומויב םוי ידמ תרבוע התיה

 ,שוראמראמ ,סורוטאפראק ידוהיל "יפוסה ןורתפ''ה תינכת יננכתמ .הירגנוה ךרד
 ,תיקבולסה הרהנמה תא ודיעוה ,ש"'מי םיצאנה םיסגלקה ,הירגנוהו הינאווליסנארט
 .ץיוושואל ןכרדב ,םידוהיה םהיתונברקב הפייעל תוסומעה תובכרה 180 רבעמל

 הסנכנ ,ד"שת תנש רבדמב תשרפ שדוק-תבש לש םירהצה-ינפל תועשב
 .הרהנמה ךותל ונלש וטיגהמ האציש תבכרה

 וטלפנש חיפהו ןשעה .םיסוחדה תבכרה תונורקב עתפל וררתשה הליפאו ךשוח

 המוהמ המק ןורקב .םושנל היה השק ,קינחמ השענ ריואה ,ללחה תא ואלימ רטקה ןמ
 םידלי ,הלהבב וררועתה ,ךרדה ילוטליט תמחמ ומדרנש םיפייע םישנא ,הלודג
 תוקוניתו םישנ ,תונקזו םינקז לש םהיפמ ועקבש תומרה תוקעזה .יכבב וצרפתה
 .תואבל וניפיצו ונדמע הדרחו המיא יזוחא .הארונה הכישחה תא וחליפ

 ,וניניעל הלגתה שמשה רוא ,הרהנמה לש ינשה הצקל העיגה תבכרה רשאכ קר
 ,עגר ותואל דע .אעמק גפ חתמה ,תצקמב תוחורה ועגרנ ,ןורקל רודחל לחה חצ ריואו
 הבעממ ונאציש רחאל םגו .וזה הרהנמה לש המויק לע ונתאמ דחא ףא עדי אל
 ונעדי אלש םשכ ,הב ללוחתמ המו תאצמנ איה קוידב ןכיה ונעדי אל ןיידע ,המדאה

 .ןכמ רחאל ונל יופצ המו ,ונתא השענ המ תע התואב

 יעשופ דגנ וכרענש םייבמופה םיטפשמה תובקעב ,םינשה תצורמב ,םרב
 המ לודגה םלועל עדונו ,םיברב הרהנמה המסרפתה ,םיירגנוההו םיינמרגה המחלמה

 .םיטאפראקה ץרא לבחו ,היקבולס ,הירגנוה ידוהי יפלא תואמל התועצמאבו הב וללוע
 ץוציפ תועצמאב .םידוהי תלצהב בושח םרוג תווהל הלכי איה יכ םג ררבתה
 תוחפה לכל ,רוצעל וא ,עונמל היה ןתינ ,הב םירבועה תבכרה יספב הלבח וא ,הרהנמב

 .ץיוושואב הדמשהה הנחמל םיבר םידוהי לש םשוריג ךילהת תא ,ךשוממ ןמז קרפל
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 םינזיטרפהש הרק דציכ רורב אל ןיידע .הלאש ןמיסב רבדה רתונ םויה דע

 עצבל ןוכנל ואצמ אל ,יקבולסהו ינמרגה רטשמה דגנ ומחלש ,םיסורהו םיכ'צה
 וצצופ אל םה עודמ ,ןיבהל השק .תובכרה תעונת תא שבשלו תוליסמב לבחל תולועפ

 ?םינוויכה ינשמ הרהנמה יחתפ תא

 םהלש ריואה תוליחל .םהיפכ ןויקנב ץוחרל ולכוי אל תירבה-תונב תואבצ םג

 ונעגה הכרדש הרהנמה תא ףאו םירשגה תא ץיצפהל תדחוימ היעב התיה אל
 ליח יסוטמ ויה ,ץיוושואל תובכרב ונתוא וליבוהש תע התואב ,עודיכ ,ןכש ,ץיוושואל
 .רוזיאה לכ לע תיוויסאמו הדבכ הצצפהב םיקוסע הינטירבו תירבה-תוצרא לש ריואה
 לכבו םוקמ לכב ןברוחו סרה וערז םהש העשב עודמ ,הלאשל הנעמ ןתינ אל ןיידע

 ? םימלש םתוא וריאשהו םידוהיה שוריג יביתנב ועגנ אל הניפ

 םישרוגמה תלצה ןעמל הרהנמה ץוציפ תלועפ ןונכיתב קסעש ימ ,םנמא ,היה

 רשא ,לדנאמסייוו בוד לאכימ םייח יבר .תוומה לא ךרדב הכרד םירבועה םידוהיה
 תצצפהל תינכת םקר ,םידוהי לש הלצהה תונויסנ לכל ישארהו ןושארה םזויה היה

 תחרבה תועצמאב ,ןילופ תודהי לש הטילפה תיראש תלצהב קסעש םשכ .הרהנמה

 םימולישו דחוש ןתמ ידי-לע ,היקבולס תודהי תלצהב קסעש םשכ ;תולובגה
 ררוצה לודגה חבטה לש דחוימה וגיצנ- ינצילסיוו ןיצקה םשארבו ,םיצאנה םיררוצל

 יגיהנמל ינצילסיוו ןיב רשק םיקהש םשכו ;היקבולס תנידמב ש"מי ןאמכייא ףלודא
 יכלהמ שובישל תוטרופמ הלועפ תוינכת ןיכה ךכ ,טשפאדובב תידרחה הליהקה
 .הרהנמה ץוציפ ידי-לע ,הדמשהה-תובכר

 לש תוזעונה ויתוינכת ומסרפתה ,''לאירא תלוג ישאר''ו ''הרכזא הלא'' םירפסב

 םהש יפכ ,ומצע ד"'מחרה ידיב ובתכנ םירבדה .תוומה לא םיחוקלה תלצהל ,ד''מחר

 :ןלהל םיאבומ

 תינכת יתדביע ,ונלרוגו ונבצמ יפלכ ינוציחה םלועה לש ותושידאב יתחכונשכ"

 יפכ רשא ,הרהנמ הנשי ,םיטאפראקה ךרד רבועה ,רומאה תבכרה וקב :תרחא

 ,םינש עברא לש ןמז שרוד הנוקית היה ,הוצצופ וליא - החמומ-סדנהמ יל ריבסהש
 -רמוח הנועט הדווזמ תבכרה ךותל סינכי דחא םדא םא וליפאש ,ירוריבב יתילעה ףא
 םע דחי תבכרה תא ץצופל לכוי ,רותפכ לע ץוחלי הרהנמה ךרד תבכרה רובעבו ץפנ

 םישנא ינש ידי-לע תעצובמ תאזה הרהנמה לע הרימשהש יל עדונ ןכ ,הרהנמה

 .לובגל רבעמ דחאו יקבולסה לובגה הצקב דחא ,הרהנמה יפ-לע םירמושה

 ךרוצ היה ,תימצע הברקהב הכורכה ,תאזה המישמה לש לעופל התאצוה םשלי"
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 יול בקעי רוחבה ,ארטיינ תבישי לש םידימלתה יריחבמ דחא ,םנמאו ,בדנתמב

 רשאכ .וז תוחילש אלמל ומצעב דימ ררועתה ,םימש-אריו םכח-דימלת ,גרובשרפמ

 םייתניב ךא .ימצעב תכלל אל םא ,יתעדב יתלקש ,הלועפל ןכומ היה הצצפהל ןעטמה
 ץוציפה עוציבש ינוריהזה ,תינכתה תא םהינפל יתולגב .'םידוהיה תצעומ'ל יתארקנ

 ."הטילפה תיראש לכ לש ייח תא ןכסל לולע ,יקבולסה חטשה דצמ

 ץוציפל תורשפאה תא דיימחר לקש ,''םידוהיה תצעומ"'ב עמשש םירבדה רואל
 יגיהנמל ידוס בתכמ רגיש ,הלועפ תינכות שביגש רחאל .ירגנוהה דצה ןמ הרהנמה

 תא ץצופל הלועפה תוינכת תא םהינפל עיצה ובו ,טשפאדובב ובשיש הירגנוה תודהי

 התיה אל ירגנוהה דצה ןמ הלבח יכ םהל ריהבה די'מחר .םהלש דצה ןמ הרהנמה

 תועידי ץיפהל היה ןתינ ןכש ,יקבולסה דצה ןמ ומכ םידוהיה םיבשותה ןוכיסב הכורכ

 ידי לע וא ,הרטופש לשממה יכמותמ ,םירגנוה ידיב השענ רבדהש םשור רוצילו

 .ינמרגה שוביכה רטשמ ידגנתממ ,םיינמואל

 ולבק אל טשפאדובב "טארנדוי''ה ישנא .לעופה לא האצי אל ,עודיכ ,תינכתה

 הרומג הענכהב וגהנתה םה תאז תחת ,ד'ימחר עיצהש םידוהיה תלצהל תועצהה תא

 .ס .סה יסגלק תדוקפל ,טעמכ"גייס אלל ,ותייצו ,ש"מי ןאמכייא ףלודא ררוצה יפלכ
 ןורתפ''ה תינכתש ףא לע ,התימאל תמאה תא ועדי הלא םידוהי םיגיהנמש תורמל

 תלצה תויורשפאמ ןיע ומילעה - בטיה םהל העודי התיה הירגנוה ידוהיל "יפוסה
 םינמרגה םיחצרמה לש םנוצר רחא טלחומ ןורוויעב וכלהו ,חבטל הכילהמ םידוהי

 .ש"'זמי

 בוקארק תנחתב

 תנחתל ונלש הריישה העיגה ,ד"שת ,תועובשה גח ברע ,םיירהצב תבשב

 ,סורוטאפראק .תודעומ ונינפ ןאלו ,ונעגה ןאל קפס לכ ונל היה אל רבכ ןאכ ,בוקארק
 רבכ ונא וישכע ,ונירחאמ קחרה רבכ ודמע וללה תונידמה לכ ,היקבולס ,הירגנוה
 תובשחמה .עיגנ אל םשל יכ וניוויקו ונללפתה םינשה לכש ,םוקמה ,היצילאגב
 ןורקה ללחב .המיאו דחפמ דעורהו שושתה ונפוג תא וניע ינחומב ופלחש תופרוטמה

 ?וישכע םילבומ ונא ןאלו ?האלה היהי המ ,הלאשה ,תעה לכ ,הרסינ

 םהיניעמ .קלח אל הפ והשמ יכ השגרה רבכ התיה ,תונורקה יבשוי ,םישנאל
 ילג וצרפ תונורקה ביבס וכלהתה רשא .ס .סה ילייחו יפאטסיגה ישנא לש תוינחצרה
 וארה ,ועימשהש םיקזחה תולוקהו תוחרצה ,םהינפב התארנ חצרה תוואת ,האנש
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 םבצמב ,ןמזה רובע םע ,םישנאה וריכה רתויו רתוי .תוער םהיתונווכ יכ לילעב

 .יגארטה

 וחומב .ונתנשמ ונררועתה וליאכ ,ןאכ הרוק המ סופתל ונלחתהש רחאל ,התע
 אל ךיא ,וללה םיעשרה ידיל ונמצע תא ונרסמ דציכ הבשחמה הקיצה דחא לכ לש
 תא תצקמב וננעיר ,ונתאמ ופרה אלש תובשחמה .םיצאנה תדוכלממ טלמהל וניסנ

 דוע ונמצע לע ונישקה וישכע .רקשו אוש תועומשב ןומא ונתנ דציכ ונרכזנו ,וננורכז
 תא ליצהל דציכ תולובחת ונשפיח אלש הז ךיא ,םימימת הכ ונייה עודמ ,קזח רתוי

 .םידוהי לש שודק םדב תולאוגמהו תואמטה תויצאנה םידיל ונלפנ ךיאו וניתושפנ

 הקירש רטקה קרש ,הריפצה עמשה םע .הבשחמל ונל רתונ אל ןמז הברה

 דדובתמו ץווכמ ,רצה ומוקמב בשיתה דחא לכ .האלה ושלג תונורקהו הלודג

 .ודיצל בשויה והער םע הלק החיש אל וליפא ,ויפמ הגה איצומ אל שיא .ויתובשחמב
 ןורקב ,ןטקה ןולחהמ חצ ריוא ףואשל ,העיסנה תליחתב ומכ ,םידמוע אל רבכ וישכע

 םה הלאש ושיגרה וליאכ ,שחרתהל דמועב ושח וליאכ םישנא ,הסיסג לש טקש ררוש

 .םינורחאה םהיעגר

 ,םימק םלוכ .ןילופב םעפה ,הנחת בוש הנהו ,הממד יזוחא םיבושי ונא דועבו

 תויתואב בותכ ,ןבל טלש הלגתמ םייניעה ינפלו ,השדחה הנחתה לא טבמ ףוטחל

 ."ץיוו שיוא " :ינמרג בתכב תורוחש

 תנחת ךרד שוראמראמ-סורוטאפראקמ תואטיגה תונברק תובכרה רבעמ חול
 י"ע אצמנ ןמויה .הנחתה להנמ לש םינמז חול יפל ,ץיוושואל יושאקב תבכרה

 .המחלמה ירחא םסרופו אקשאג שאלוקימ ידוהי אלה ןטפשמה

 תושפנ וטיגמ יחרזא ךיראת שדו | /-- ם"ה
 19 שטאקנומ 1944 יאמ 1 דיישת רייא אכ ןושאר

 8 זאסגעצרעב 1944 יאמ 6 די'שת רייא גכ ישילש

 9 שטאקנומ 1944 יאמ 6 די'שת רייא גכ ישילש

 1.07 טעגיס 1944 יאמ 6 די'שת רייא גכ ישילש

 5 ראווגנוא 1944 יאמ 7 דיי'שת רייא דכ יצעיבר

 2 עוואלאוו 1944 יאמ 7 דיי'שת רייא דכ יצעיבר

 6 שטאקנומ 1944 יאמ 7 די'שת רייא דכ יעיבר

 1588 טעצגיס 1944 יאמ 8 די'שת רייא הכ ישימח

 9 זאסגערעב 1944 יאמ 8 דיישת רייא הכ ישימח
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 תוזשפנ וטיגמ יחרזא ךיראת שדוח
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 רשע העבש קרפ

 יונאקריב - ץיוושוא הדמשהה הנחמ

 םקוה ,'ןיציפשוא" :םידוהיה יפב הארקנ רשא ,תיאצילג ברעמה הרייעל ךומס
 הלעמל םשה שודיק לע וגרהנ וב ,'ץיוושוא" ,תומדא ילע םוניהגה ,הדמשהה הנחמ
 יפ לע הנבנו םקוה תוומה הנחמ .הפוריאב תונידמ רפסממ םידוהי ןוילמ ינשמ
 דימ ןתנ הדוקפה תא .ש"ימי רלמיה ,ישארה סגלקהו ררוצ לש תודחוימה ויתודוקפ
 .ןילופ תא ושבכ םינמרגהש רחאל

 ןטק רפסמו ,ינלופה אבצהמ םיניצק ויה ,ץיוושוא הנחמב םינושארה םיריסאה
 הנח ירטסואה אבצהש םימיהמ דוע םש ורתונ רשא םיפירצב ואלכנ םה .םידוהי לש
 תמקהל ,ךרפ תדובעל ומתרנ וללה םיריסאה .הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב םש
 םייוניעלו תוומל יקנע תשורח תיבל וכפהלו ,יונאקריבו ץיוושואב תוומ הנחמ
 .םלוע תומימ ויה אל דועש םייטסידאס

 ,ותמקהל ןושארה םויהמ דוע ,ץיוושוא הנחמב גהנוהש ירזכאה ימינפה ןוטלשה
 יארונ סיסבל ,עשרהו עשפה םוקמל השענ רשא ,תואבה םינשל הריואה תא רישכה
 .תושונאה םויק זאמ ןתומכ ועמשנ אלש תוירזכאו תוחיצר לש

 תושונאה תאלח ,םיחצרמהו םיעשופה לכ תא םינמרגה ורחב הליחתב רבכ

 ישאר ויה םה .ץיוושוא הנחמ תא להנל ידכ ,הינמרג יבחרב רהוסה יתב תא האלימש

 ונייטצה רשא ,םיעצרנ םידבעל וכפהו ,סיופאקה ,הדובעה ילהנמו םיקולבה

 .שימי ופאטסיגהו .ס .סה ישנא םהינודא לש וזמ רתוי דוע תוילאטורבב

 ורתונ ץיוושואב םינושארה םיריסאה ןמ םידדובו םידיחי קר יכ ,אופיא ,אלפ ןיא

 .סה ישנאמ םיינמרג המחלמ יעשופ דגנ םיטפשמה לוהינ תעב יכ אלפ לכ ןיא .םייחב

 שחרתהש לע ודיעיו ורפסיש ידכ םיריסאה ידירש תא תורנב ומכ שממ ושפיח .ס
 .ץיוושוא הנחמ תמקה תעב םש

 ןכש רשא ,ץיוושוא הנחמ תבחרהל תודובעה ומייתסה (1941) א"שת תנש ףוסב
 רפסמ ץיוושואכ ונייצ ותוא ,'יונאקריב" :ארקנש 'יקנישזעשזרב"' רפכה םע התעמ
 40-כל עיגה ,2 'סמ ץיוושואו ,1 'סמ ץיוושוא ,תונחמה ינש לש ללוכה םחטש .םייתש
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 ,ץיוושוא ךפה ךכ .םיריסא ףלא האמכל הטילק םוקמ ןכוה םהבו ,םיעובר םירטמוליק
 .הפוריא יבחר לכב םילודגה תונחמה דחאל

 חצרל תשורח תיב - יונאקריב

 המחלמה ייובש תא רקיעב ,ץיוושוא הנחמ ןסכיא ,ותמקה רחאל ,ןושארה בלשב

 םינמרגה וסינ ,המ ןמז רובעכ ,תויריו םייוניע ידי לע ,בורל ,ותמוה וללה .םייסורה
 .''ב ןולקיצ" :ארקנו ,תוומל םינודנה תא ליערה רשא זג הז היה .התמהל שדח יעצמא

 המחלמ ייובש תואמ עשתכ לע ,1941 רבמטפסב השענ זגב שומישל ןושארה ןויסנה

 ידכ ,הזה יעצמאה לעפוה האלהו 1942 תנשמ לחה ,םנמאו ,חילצה ןויסנה .םייסור
 יאת תינבב ולחה ןכימ רחאל דימ ;םידוהיה לש יפוסה ןורתפה תינכת תא םישגהל

 .שאה ינשבכ תששו םיזאגה

 ,1944 רבמבונ שדוחל דעו 1942 ראוני שדוחמ ,םינש שולשל בורק ךשמב
 ןאמכייא ררוצה .רוטיקה אולמב שאה ינשבכו םיזאגה יאת ודבע ,תורצק תוקספהב

 ,םוי ירחא םוי קפיסו ,הדמשהה תונחמ לא םידוהיה תורייש תרבעה תא להינ ,ש"'מי
 .םוקמב םתומ תא ואצמ רשא םידוהיב תוסומע תובכר ,עובש ירחא עובש

 אל רשא ,ש'ימי םיצאנה םינמרגה ידי לע ,השובכה הפוריאב הנידמ ףא התיה אל

 אל םימי המכ ךשמבו ,הרק םא היהו .ץיוושואב דקומה לע ולע רשא תונברק הקפיס

 תובכרהש וא ,םידוהי תובבר וא םיפלאב תוסומע תובכר לש תושדח תורייש ועיפוה

 תונחמב היצקלס םינמרגה וכרע ,םירחא הדמשה תונחמל ןהשלכ תוביסמ ,ונפוה

 .ץיוושואב תוומה יאתל םוריבעהו םישושתהו םישלחה תא ורחבו ,זוכירה

 הששל ,השעמל ,תונחמה וקלחתה ,יונאקריב ונייהד ,2 'סמ ץיוושוא הנחמב
 ינרקוד ליתב םירדוגמ ויה םלוכו ,ומצע ינפב דחוימ םוניהג היה ףגא לכ .םיפגא

 :ןלהלדכ ויה הנחמב םיפגאה .ןוטיבה ידומעל ביבסמ וכרכנ רשא למשוחמ

 .ךרפ תודובעל םיריסאל הנחמ .א

 .םירחא זוכיר תונחמל םיריסאל רבעמ הנחמ .ב

 .היקבולסוכ'צמ תוידוהי תוחפשמל הנחמ .ג

 .םינעוצל זוכיר הנחמ .ד
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 .םישנל הנחמ .ה

 .םילוח תיב .ו

 םידרהל דעונ אוהו ,תומלש תוחפשמ וררוגתה וב ,הוואר הנחמ םג היה םוקמב
 דובעל ונתוא ואיבה יכ ,םימתבו תמאב ,ונבשח ונא םג .םיזאגה יאת תונברק תא
 תשורח יתב םה יכ ,םעיבצהב ,ורמא שאה ינשבכ לש תובוראה לעו ,הדובע הנחמב

 ונא םגו ,םהלש ןטש השעמ חילצה ,םנמא ,ךכו .ונתדובע תא השענ םש ,םילודג

 תואיצמב ונחבה אל ןורחאה עגרל דעו ,םימודרו םימורמ ,יונאקריבו ץיוושואל ונעגה

 .הרמה

 תוומה הנחמ ירעשב

 לש הסינכה רעש לוממו ,וניניע דגנל וארנ לזרבה תליסמ לש םיכוראה םיוקה

 ונאצמנ ,הרימש לדגמ ססונתה וילעש רעש ךותל תבכרה השלג רשאכ .יונאקריב

 ילמשח ינרקוד לית טוחשכ ,םירטמ 4-כ לש הבוגב ןוטיב ידומעו תורדג ןיב םיאולכ

 תשובלתב םישובל ויה םה ,םישנא לש םי וניאר תונולחה ןמ .ינשל דחאמ חותמ

 יריוא ווקב .תעה לכ ונתוא וויל םיאכודמה םהיטבמ .ןבל לוחכ םיספב םידגב ,הדיחא

 תובהל וטלפנ תוהובגה תובוראה ןמ .םיזג יאתו שא ינשבכ העברא קפואב וארנ רשי

 תיב והז יכ היה המדנ ןושארה טבממ .ךימס ןשע תורמתב תופוטע תומוצע שא
 וכילוהו םינמרגה םיחצרמ יכראה ונל ורמאש יפכ ,ונחנא םג דובענ ובש יקנע תשורח

 .ללוש ונתוא

 רחא םיתש העשב ,ד"שת תנש תועובשה גח ברע ,רבדמב תשרפ תבשב הז היה

 ריואה ,דבכ םוח ררש ץוחב .יונאקריב תוומה הנחמב תבכרה הדמענ רשאכ ,םירהצה

 תיב" תובורא וטלפש ןשעהמ חיפ רדח ןטקה ןולחה ךרד ,קינחמו סוחד היה

 .תופורש תופוג לש חיר היה חיפל ,"תשורחה

 הרעסב ןורקה תלד תחתפנ הנה ,ונתא השענב םיהותו ללחב םיהוב ונא דועבו

 ,תולאב םידייוצמ המינפ וצפק , .ס .סה יארפ ,ץיוושוא יחצרמ ,הלבחה יכאלמו ,המוצע
 חורצל ףרטה תויח ולחה המינפ םתסינכ ידכ ךות .רוע לש םילוגרפבו םיבע תולקמב

 ומלהו וכיה םילבחמה .םדיבש תיחשמה ילכב תוכהלו ,"תדרל ,תדרל" :תויארפב

 םהיפגמב וטעב ,הנועמה םפוג תא ועצפו ולביח ,םישנאה ישאר לע הנחבה אלל
 :ונילע ודקפו ,םד תואיפקמ ,תומעורו תומר תוקעזב וארקו םישנאה רשבב םירמוסמה

 !!! "ןורקב לכה ריאשהל"
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 יונאקריב -- ץיוושוא לא הסינכה -- הטמ לש סונהיגל רעשה

 םדק יררה רפש בעק
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 הזיבו דוש ,תוליזג

 לזגנש ןווגמהו ברה שוכרה ןסחוא םהבש ,קנע ינסחמ 35 ויה ץיוושואב

 םגו םידוהיה יחצור םג ויה ,ש"מי םינמרגה םידדושה .הנחמל םיאבה םידוהיהמ
 הנחמל םיאבה םהירחא וריתוהש תוליבחהמ ודדשש טירפ לכו ץפח לכ .םהישרוי
 תינמרג תונקיידב תדחוימ תסטרכב םשרנו דוחל ןיומ ,זוכירה תונחמלו תוומה

 תנוכמב ושמתשהו ,תורקי תוורפו םימולהי ,ףסכו בהז ושפיח הנושארל .תינייפוא
 תא וריבעה םש ,הינמרגל וחלשנ םש וספתנש םיצפחה לכ .וז הרטמל תדחוימ ןגטנר

 רותב .ס .סה תוחפשמל תונתמ וקליח ךרעה יצפח תא וליאו ,ךיירה לש קנבל םיפסכה

 .המחלמ ללש

 אדאנאק" יריסא ןורקל ולע ,הריישה ישנאמ ונקורתה תונורקהש ירחא
 תא םהמ ףוסאל ,תוליבחה לכ תא זכרל הכאלמה הלטוה םהילע ,'אדנאמאק

 .ןוימ ינסחמל םשמ םוליבויש תויאשמ לע םתוא דימעהלו ,ןילטלטמה

 תא וזריזו "'אדנאמאק רעדנאז''ה ןמ םיריסא ודמע ,םיספה ךרואל ,תבכרה דיל

 ידי לע זרוז ןורקב ההתשהש ימ .תונורקהמ תאצל ףטהו םישנה ,םירבגה ,םינקזה

 רעדנאז"מו 'אדנאמאק אדאנאק''מ םיקיתווה םיריסאה .תולקמבו תולאב .ס .סה ישנא

 רדתסהל ולחהש תובכרב םיאבומה ינזאב ושחלו תורושה ןיב ורבע "אדנאמאק

 תוחפ םכליגש ורמא :ושחל םירגובמל ,םיאירב םתאש וריהצה :םיכורא םירותב

 .הרשע עברא ליגמ הלעמל םכנהש ודיגת :ורמא םיריעצלו ,םישימחמ

 הלהבה ןמ האצותכ ,ולחהש תופיחדהו ןורקהמ ונקרזנ הבש תוריהמה תמחמ
 אל .ינשה תא דחא דבאל ולחהו ורזפתה תוחפשמהו ,הלודג היבובריע הרצונ ,הלודגה

 דועו ,םידליהמ דרפהל ןמז היה אל םירוהלו םירוההמ דרפהל וליפא ןמז ונל היה

 תויח .תוישימחב רדתסהל וניווטצנ רבכ ,ןאגלאבהו דוריפה ןמ ונששואתה םרטב

 ,אופיא ,ונל התיה אל ,לאמש לעו ןימי לע ונב ומלהו וכה ונתאמ ופרה אל ףרטה

 וליפא ללכ ונקפסה אלו םלה יכומ ונדמענ ךכו ,הדוקפל תייצל אלא תרחא הרירב

 .וניבורק תא שפחל

 לאמשל וא ןימיל םינודינה

 ידבוע םיריסא ועיפוה ,םדא ינב השמח תונב תונטק תוצובקב ונרדתסהש רחאל
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 תא םיזרזמ םהשכ ,תוריהמב םדקתהל הריישב וציאהו ,"אדנאמאק רעדנאז"'ה

 תוזח לעב המוק הבג .ס .ס ןיצק ותוא תארקל ,םהידיב ויהש תולקממ תוכמב םיפייעה

 דחא לכ לע ילאטורבה וניד רזג תא רזגו ,תוקושפ םיילגרב דמעש ,תיטנגלא םינפ

 דמעש הזה םדאה יכ ונל עדונ המחלמה םותב .ץיוושוא הנחמל ואבש םידוהיהמ דחאו

 :עבצאב הזימרב םיאבה לע דקפו ,תונבל תויסכ תויוטע וידישכ ,תינטלתש הדימע

 .וישמי הלגנמ רוטקודה היה ,"הלאמש" וא ''הנימי''

 ,םישושתו םילוח תורענו םירענ ,םישנא ןכו ,םידליו םישנ ,תונקזהו םינקזה תא
 ילעב םירבגה תא וליאו .שאה ינשבכב םימש םש שדקל :ונייהד ,לאמש דצל חלש
 ןווכל ,ןימי דצל וחלשנ תונבו תוריעצ םישנ ,םיריעצ םירוחב ןכו ,הדובע רשוכ

 ,חוכה ילעבו םיריעצה ונודינ הזב .ךרפ תודובעב םתקסעה םשל ,זוכירה תונחמ
 אוה ,םינקזהו םידליה ,םישנה לא ףרטצהל הצרש ימ היה םא .יטיא תוומל ,השעמל
 וליפאו םידלי אלל תואושנ םישנ ,תוריעצ תורענש ,הרק ךכ .ןכ תושעל השרוה

 דצל הריישה םע וכלהו הנכשה לש וא תוחאה לש םידליה דחא תא ואשנ ,םירוחב

 .לאמש

 ויה רשאכ ,ןורחאה עגרל דע שממ הכשמנ .ס .סה יחצרמ לש האווסהה תכאלמ
 םודאה בלצה לש תוינוכמ ואצמנ ןוימה םוקמב .המצע הדיקעה לצב רבכ םידוהיה
 לופיטל ןאכ םיכוז םישושתהו םילוחה וליאכ ,תונברקה תא תולשהל ידכ ,ינמרגה

 תויוצרפתה ינפמ וששח םה ,טקשב םתכאלמ תא רומגל וצר םינמרגה .יאופר

 ,םיזאגה יאת דע םהיתונברק תא ללוש וכילוהו ,ןורחאה עגרב םישאוימה לש תומילא

 .שממ

 ישנא לש תויוצרפתה רפסמ לע עדונ ,ץיוושואב תרתחמה ימושירמ ,םנמא
 ורתתסה םה .םילבומ םה ןכיהלו ועלקנ ןאל וספת ,ןורחאה עגרב ,רשא סורוטאפראק

 וב וגרהנו וספתנ םלוכ םלוא ,םינשבכה דיל ורכנש תורובו םיצע לש תומירע ןיב

 .םוקמב

 חצור יכראה ינפל יתובצייתה

 ףסוי 'בה ריעצה יחא .יצחו הרשע שש ליגב רענ יתייה ,יונאקריבל ונעגה רשאכ
 .עבראו םיעברא ליגב היה יבצ םהרבא 'ר יבא .יצחו הרשע עברא ליגב היה בקעי
 תא יתדביא אל ,ונניד תקיספל שיימי ילגנמ רי'ד ינפב דומעל ונרות עיגה רשאכ
 רעדנאז'ה ישנא םיקיתוה םיריסאה יל וצעיו ושחלש המ בטיה יתרכזו ,יתונותשע

 .שארב ינא יתדעצ ,םיחצרמה תדעוו לא ונעגה רשאכ ךכו ,"אדנאמאק
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 ילאטורבה וניד רזג תא דחא לכ לע רזג ,שיימי הלגנמ רייד רוראה

 .ייהלאמשי" וא ייהנימי" ועבצאב הזימרב
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 יתדמענ ?ינא המכ ןב יתוא לאש אוהו ,ש"מי הלגנמ רוטקוד רוראה לא יתשגינ

 הנש הרשע עבש ןב יחא ,הנש הרשע הנומש ןב ינאש ול יתינעו יתועבצא תונוהב לע
 םירשכומו הדובע ישנא ,רפכ ינב ונא יכ ול יתרמאו יתפסוה ןכ ומכ .םיעברא ןב יבאו
 ,זמרב ,וניד קספ תא רזכאה איצוה הינש ךות .ונילע וליטי רשא תודובע יגוס לכל
 לא תכלל םידעוימה םישנאה תריישל ףרטצהל ונילע דקפ ועבצאב ונמסב .ליגרכ
 .יונאקריב הנחמ

 ינקז ,השמ דליה יחא ,אגייפ הרש הנטקה יתוחא ,אציג תרמ ימא ,יתחפשמ ינב

 םלוכ ,םהיתוחפשמ ינבו תודודו ידוד ,שטיוואקשאמ אדיירפ תרמ יתנקזו הדוהי 'ר

 םשפנ תא ורסמ ,דשת תועובשה גח ברע ,תבש ,ונאב ובש םויבו .לאמש דצל וחלשנ

 ,םינבר םע דחי .לילגה ןמ תוליהק דועו ,אשפיל ,טסוח ינב םע דחי ,םשה שודיק לע
 םתמשנ התלע ,ךרד ימימתו םירשי ,םימכח ידימלת ,םירפוס ,םימכח ,םינייד

 !דיייה ,םורמ ימשל שא תובהלב

 יבשה ילבכ לא ךרדב

 וניכרדב תומוקמה לכב .םהירחא תכללו זוזל ונילע ודקפ הנחמה יריסא רפסמ

 .םידדצה לכמ ונתוא בבוס רשא למשוחמו ינרקוד לית ירדג ,רגסה תונחמ קר וניאר
 ךרדב ,םירטמוליק הרשע שש לש ךרואל ךשמנ וללה ליתה תורדג ךרואל עסמה

 רשא םדיב הירי תונוכמו .ס .סה ירמוש ודמע םהילע ,םיהובג הרימש ילדגמב ונשגפ
 ,תאזכ תורשפא ותעד לע הלעה רשא הז אוה ימ םלוא .חרבנ לבל ונילא תונווכמ ויה
 ?רשפא ךיא ?חורבל

 העשה רחאל .םהמע שחרתמה לע תעדל ילבמ ,תונתייצב ךסב ודעצ םישנאה
 ונתוא וסחד םש ,ףירצל ונלש הריישה תא .ס .סה ילייח וסינכה ,םירהצה רחא שולש

 ,םידגבה לכ תא םש ריאשהלו ,טשפתהל ונילע ודקפ םה .תיבחב םיחולמ םיגד ומכ
 ינפב רביד ההובג הגרדב .ס .ס ןיצק .םתחקל ונל רתוה רשא ,הרוגחו םילענל טרפ

 לש ופוג לע אצמי םא .ונמטהש בהזהו ףסכה תא תתל ונלוכ לע דקפו ,םיחכונה
 .ןיצקה ונתוא ריהזה ,םוקמב היריב גרהיל ותד תחא ,םימולהי וא בהז והשימ

 ודמע הריישה ישנא לכו ,ונילעמ לכה תא דימ ונכלשה ,ונלרוגל ששח ךותמ
 תעכ יכ ,התיה וניתוחומב תע התואב הרבעש הבשחמה .םדלוויה םויבכ םימוריע
 בוגל ונכלשוה ונלוכ ,דחא דמעמב םיאצמנ םלוכ ,ינעה דחאו רישעה דחא ,םיוש ונלוכ
 .וינוע קיזי ינעל אלו ורשוע ליאוי רישעל אל ,דגנמ ונל םייולת ונייחשכ תויראה
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 ריסא ךנה וישכע ,תע התואמ ונתשוחתמ םלענ הזה הפיה גשומה !"םדא ןבי'
 הניא "החונמ'' וא ''יטקש"' הלמה .םלועה יבחר לכבש םיעורגבש עורגה םידבע תיבב

 הלילו הליל לכ .הלילב אלו םויב אל ,הנחמה חטשב אלו ףירצב אל ,רתוי תמייק
 ךתנש תא תמייסש םושמ אל ,רקובב ררועתמ התא רשאכו .תולהבו תודרחב הוולמ

 ,אלא ,ךפוג לכ תא השילחהש הברה תופייעה ןמ ששואתהל ידכ הל קוקז תייה הכש
 ,תועשרו הפצוח םיניגפמ םהו ,ךינפל ומק תונוש תויומדב םילבחמש םושמ ,טושפ
 .םליבשב אלא ארבנ אל םלועה לכ וליאכ

 ונדמענו ןינבהמ ונאצי ."אדנאמאק רעש" םירפסמה העיגה ףירצה רצח לא
 ודמע םירפסה .רעישה לכ תא וניפוגמ חלגלו רפתסהל :םעפה הרטמה .הרושב
 רוציל ,םילבחל תשורח יתבל ,הינמרגל םשמ וחלשנו םיקשב וזראנ תורעשהו ,וחליגו

 .ס .סה ישנא ושע לכהמ ,ץיוושואב הרוחס היה לכה .תושרבמ תיישעתלו םינורזמ

 .ףסכ

 זג חיר םע תוחלקמ

 תוצובק ונתוא ודימעה ,חוליגה תכאלמ תא םינמרגה םירפסה ומייסש רחאל

 ךרדה ."םור-דאב'' "תוחלקמה" לא ונכלה ךכו ,הצובק לכב םישנא השמח ,תוצובק

 םוקממ וצר הנחמהמ םיריסא ,דחוימב תינריע התיה הב העונתה ,תנאוס התיה ונרבעש
 ועמשנ ריואבו ,ונירחא ועיגה תושדח תורייש ,םידבכ תואשמ ואשנ םירחא ,םוקמל
 לשו םינמרגה .ס .סה יחצרמ לש םהיתוקעצ הלא ויה .םיינזא תושירחמ תוקעצ
 לפטל היה םדיקפת רשא ,םיריסאה ןמ םינמרגה ודימעהש םישגונה ,'סיופאק''ה

 .םיקוריהו םישדחה םיריסאב

 תויתוא תוקוקח הילעו ןובס תכיתח ונתאמ דחא לכ לבק הצחרה ירדחל הסינכב

 תא הלגמ היה והשימ םאו ,ולא תויתוא לש ןשוריפ המ עדי אל דחא ףא ,.ף .י .ר

 ונל ררבתה רתוי רחואמ םלוא .וירבדל ןימאמ היה אל דחא ףא ,הב הבותכה תמאה
 לע םשפנ תא ורסמש םישודק םתוא לש םינמושמ השענ הזה ןובסה יכ ,רמה דוסה

 .םשה שודיק

 םילולכישה לכו ,וב םיכורע ויה םיפי םילספס .יקנ דואמ היה הצחרה רדח

 ךותב ונייהשכ .םייניעה תא רוונסל ידכ ,רדחה תא וטשיק םירחאה םיינרדומה
 רשא ,זג לש ער חיר םואתפ ונשגרה ,םימה יזרב תא ונל וחתפי יכ ונכיחו תוחלקמה
 םימ לש םרז ליחתה הרהמ דע םלוא ,וניתונורג תא קונחל לחהו וניניע תא ברצ

 .החוורל ומשנ םישנאהו ,םורזל
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 םיחצרמה ושמתשה וב ,זג לש תיראש ,הארנכ ,היה םימה תורונצב רתונש זגה
 דע ,םוי םוי ,ופסינ ןמז ותואב .ונינפל ןאכ הרבעש םישנאה לש הריישה תא גורהל
 םיחצרמה .הינאווליסנארטו הירגנוה ,שוראמראמ ,סורוטאפראק ידוהימ םיפלא תרשע
 .םהלש חצרה תכאלמ תא זרזל ידכ וללה תוחלקמה יאתב םג ושמתשה םינמרגה

 השבלה ןסחמל ונתוא ואיבה ,הצחרה רדחמ ונאציו הרמגנ תחלקמהש ירחא

 גנילטפעה" ,"ריסא ידגב' ונתאמ דחא לכל וקליח םשו ,"'רעמאק סגנודיילקאב'

 לוגע עבוכ ,ןבל לוחכ עבצב םיספ דבמ םייסנכמ גוזו ליעמ הצלוח וללכש ,ירעדיילק

 .ץע תוילוס םע דבמ םיילענו

 הדיקעה תובהל לצב תועובש ליל

 ינפ לש תוזח ולבקו םהינפ ונתשנ ,םיריסאה ידגב תא םישנאה ושבל רשאכ

 ,םהיתובא תא ושפיח םינב ,ינשה תא ריכה אל דחא ףא ,םהמ רס ישונאה םלצה .דבע
 תומח תועמד ,םהינפ לע ךוסנ רירמ קוחצ ןימ .םירתונה םהינב רחא ושפיח תובאו
 .םייחלה לע ופטנ

 לש תוכורא תורוש .האלה הדעצ תולילגהו טסוח ינב לש הלודגה הריישה

 םילימה ,םיקעוז אל ,םיכוב אל ,יונאקריב תובוחרב םידעוצ םיריסא שובלב םישנא

 .בוצעו םליא ,םמודו טקש לכה ,החיש ינב םהל ןיא ,םהיפמ וקתענ

 ,תובוראה ןמ םיעקוב שא לש תונושל וניאר .שאה ינשבכ דיל ונרבע ונכרדב
 םידליו םישנ הברה ודמע םינשבכל ךומס .הצוחה וצרפש ןשע תורמתב םיוולמ

 םהירזועו .ס .סה יסגלק ,. . . םרותל וניתמהו םיזגה יאת דיל ודמע רשא ,םינטק

 .ןאכ ךלוה המ תוחפש המ הארנש ידכ ,הז חטשב רהמ ץורל ונב וציאה םיעשרה

 תונכומ רבכ ויה ובו ,ונלש םירוגמה תיב תויהל רומא היהש ףירצה לא ונעגה

 ישאר ונל וכיח קירהו לודגה ףירצה דיל .תומוק שולשב תואבטצא ,םישרק תוטימ

 .תוצרמנ תוכמבו םלועבש תוללקה לכב ,ונאוב םע ,ונתוא ודביכ רשא "'קולב''ה

 ,וניעצפ לע חלמ ורז דוע רשא ,ץיוושואב םיקיתו םידוהי םיריסא ונשגפ ףירצב
 תויהל םכמצעל םתתנ ךיא ?םיאב םתא וישכע ,"םירגנוה םירומח" :ונירבעל םקעצב
 !?בורק הכ ינמרגה ךיירה לש ףוסה רשאכ ,1944 תנשב ןאכל םיאבומ

 ואצי ,תויופצ יתלבה תויושחרתהה לכמ ירמגל לבלובמ היה םשארש םישנאה
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 תאצל ונתנ אל הלילה לכ .ףירצב ועריאש תומוהמהו תוכמהמ םתעדמ טעמכ
 .החפשמה ינב תיראשב הביבסב שחרתמב ןיחבהל אל ידכ ,ףירצהמ

 ףא ,םיצוצרו םירובש ונייהש וליפאו ,דשת תועובשה גח ליל תא וניליב ךכ

 וליפא וניצר אל ?הז תא ךירצ ימ ,בשח אל דחא ףא לכוא לע .ןיע םצע אל דחא

 תא ירמגל ודביא םישנאה ,תעה לכ ונתוא ולבליב תובשחמה קר ,תותשל
 .םלועב םויה אוה םוי הזיא תעדל ילבמ ,םהיתונותשע

 השענש המ ונעדי אלו בולכב ומכ תוהלב יזוחא ונבשי ונא רשאכ ,איהה תעבו

 ,םינואגו םינבר .םשה שודיק לע םשפנ תא ,ונלש הריישה ינב יפלא ורסמ ,ונתא

 םידליו תובישי ירוחב ,ףטו םישנ ,םישנא ,םיניידו תובישי ישאר ,םידיסחו םיקידצ

 תוכזה םהיתומשנ .ונתונכשב ויהש םיזגה יאתב םהיתומשנ תא וחפנ םלוכ ,םינטק

 .ןדע ןגל ,המיימשה ,םשה תשודק לע ,שאה תובהלב ולעו וחרפ תורוהטהו

 !!!םמד םוקי םשה
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 רשע הנומש קרפ

 יונאקריב שרגמ לע תועובשה גח תליפת

 גחד 'א ןושאר םויב ורואל וניכז יכ ונמאה אל ,רקובל וניפיצ הלילה לכש רחאל
 תאצל ונילע הוויצו תותלדה תא חתפ קולבה שארו החרז שמשה קר ,הנהו .תועובשה

 םידמוע ונתוא וריאשה ךכו ,תוצובק תוצובק ונתוא ודימעה ונאציש רחאל .הצוחה

 המ עדנש אלב ,שלחה שארה לע תוכהל הלחה שמשהש דע תועש רפסמ ךשמב
 .לואשל ימ תא םג היה אל ,ונתאמ םיצור

 רשא ,רעונה ינב תא םהמ ואיצוהו תורושה ןיב .ס .סה ישנא ורבע ןמזל ןמזמ
 םהיבא םע םייחב וראשנו ש"'מי הלגנמ חצרמה לש וידימ לומתא קמחתהל וחילצה
 ישנא ,ורחב ןכ ומכ .דרפנ קולבל ורבעוהו וחקלנ וללה םירענה .םירגובה םהיחאו

 םשמ ואיצוהש םישנאה .םעוצקמב הדובעל םחלשל וחיטבהו ,עוצקמ ישנאב .ס .סה
 .רתוי וארנ אל

 ןתמ גח םויה יכ ,םואתפ ,ורכזנ ,קולבה ינפלש שרגמה לע הדימע ידכ ךות
 לכ ,גחה תליפתו תירחש תליפת תא למלמל ולחה םישנאה .ללפתהל ךירצ יכו ,הרות
 לע םימיא .ס .סה ישנא וכליה הליפתה ןמז לכו ,הפ לעב רכזש המכ דע ללפתה דחא
 .םהלש ארפה יפוצרפב דחפ וליטהו ושיערה ,וקעצ ,םיללפתמה

 ןיאה תדימעל חוכ רבכ ונל היה אל ,ונתוא התאלה שרגמב תכשמתמה הדימעה
 רשאכ םלוא ,תורושה ךותב ובשיתהו ,ושאיתה רבכ םירענהו םישלחה .וזה ףוס
 .םהב ללעתהל הליע םדיב תתל אלש ידכ ,דומעל וזרדזה .ס .סה ישנא וברקתה
 .קנע בכר ךסומל התמד ותרוצש ףירצ ןימל ונאבוהו תחא הרושב ונרדתסה םירהצב

 לאמש עורזב םירפסמ תקיקח

 וקקחנ םירפסמה .דחוימ רפסמב ןמוסמ היה ץיוושוא-יונאקריב הנחמב ריסא לכ
 קוקח ראשנ ,עודיכ ,הז רפסמ .תילאמשה עורזה לע ,טחמ תועצמאב עקעק-תבותכב
 רחואמ רתויו שוראמראמ-סורוטאפראקמ ועיגהש תוריישה ישנאל .םלועל דיה לע
 .ג תואה תא רפסמה דצל ופיסוה הירגנוהמ
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 לש רותה עיגה ,םירהצה תועשב ,ד"שת תנש תועובשד 'א ,ןושארה םויב
 -7000 וקקוח רבכ םוי ותואל דע .םירפסמה תלבקל טסוחו אשפיל תליהק תיראש

 ןאמזור יבצ םהרבא ר''רהומ יבא .שוראמראמ-סורוטאפראק יריסאל םירפסממ 0
 לביק דיייה ל"'ז בקעי ףסוי רוחבה ,ריעצה יחא .-8113 רפסמה תא לביק דיייה לי'ז
 .4-8114 רפסמה תא יתלביק ינאו .\-8115 רפסמה תא

 דב תכיתח לע םושירב םג ,תילאמשה עורזה לע הקיקחה דבלמ ,עיפוה רפסמה

 ספדומ היה רפסמה דיל .ילאמשה סנכמה לעו ליעמה לש ילאמשה ודיצב הרפתנש

 היה דוד ןגמה לש שלושמה תיצחמ .לארשי ערזמ אוה ריסאה יכ ןמיסל ,דוד ןגמ

 .בוהצ עבצב תינשה ותיצחמו םודא עבצב

 עבצב שלושמ ואשנש הלא .םירחא םינמיסב ומשרנ םלועה תומואמ םיריסא
 ןרק .םיעשופו םינלזג ,םיחצור רותב ועשרוה םה יכ ןמיס הז היה ,םותכ וא רוחש

 היה םודא עבצב שלושמ וליאו ,יטילופ ריסאל רכיה ןמיס היה קורי עבצב שלושמ
 .ינלופ וא יסור חרזא אוה הזה ריסאה יכ ןמיס

 תא וב םיקקוחו יחה ורשבב טחמב והשימ םירקוד ויה םא ,םנוקיתכ םימיב

 ונייה ,באכ םושב ונשח אל רבכ ונחנא לבא ,םוצע באכ תשגרה ול התיה ,רפסמה

 .םיבאכ לש תושוחתל םיאיבמה םישוח המכ ונתאמ ולטינ ,םידחפנו םימומה

 םינמרגה ידיב ונייהש תעה לכ .םידבעל ונלש הריישה תא םינמרגה ומתח ךכ

 םישנה תא ,תויחאהו םיחאה תא ,תובסהו םיבסה תא ,םירוהה תא ונדבא ,והשמ ונדביא

 ,ונלש םשה תא ונתאמ ולטנ וישכע םלוא .ונלש ישונאה ףוצרפה תאו םידליהו

 אל האלהו םויהמ .ונייהש המ לכמ ונידיב ראשנש המ הז ,רפסמל ונכפה וישכעמ

 רתוי .ונילעש רפסמב אלא ,החפשמה םשב אלו יטרפה ונמשב רתוי ונתוא וארקי

 .זוכיר הנחמב ריסא לש רפסמ קר אלא ,םדא ינב ונניא

 "תררחשמ הדובעה" :הלפשה היעטהה

 םיטרפה תא ומשרו םירפסמה תקולח תכאלמ תא ומייס םינמרגהש רחאל

 ,תוישימח לש הרושב בוש ונתוא ודימעה ,םיריסאהמ דחאו דחא לכ לש םיישיאה
 ןמ ומכ הז רחא הזב ולעו וצצ .ס .סה לש הלבחה יכאלמ .האלה דועצל ונילע ודקפו

 ונתוא םיפחודו ,םהיפתכ לע הירי תונוכמ םיאשונ ןהשכ ונתוא ופיקהו המדאה
 זוכיר תונחמב ונחבה ךרדב " . . . ןייג ףיוא . . . ןייג ףיוא" :תכלל ונב םיציאמו



 םדק יררה רפש

 ה

 0 ו --

0 
8 

| 
 ה

0 5 

0 

 ב

 ה ה

0 

 .\יוושוא-יונאקריבב שאה ינושבכ לצב

-- / | 



 גפק םדק יררה רפש

 ךרואל לית תורדג םיפקומ ויה הנחמה יפירצ .םיריסא יפלא ואלכנ םכותבש םייקנע
 לש רעשה דיל םידמוע ונאצמנש דע ,ונלש ךרדה ףונ היה הז .םידחא םירטמוליק
 '1 רפסמ ץיוושוא" הנחמ

 :תולודג תויתואב בותכ קנע טלש רעשה לע וניאר ,הנחמה רעשל ונסנכנ רשאכ

 ונבשח טלשה תא ונתוארב . . . תררחשמ הדובעה :ונייהד "יירפ טכאמ טייברא"
 היהנש תוכזב ילוא . . . אתרופ הלצה . . . ןוכנ הז תאז לכב . . .אמש . . .ילוא ונבלב

 ןאכ דובעל םיראשנ ונאש ןוכנ הז ילוא ,הנתמ רותב םייחה תא ונל ונתי םיבוט םידבע
 .וניתוחפשמ תיראש םע םעפ שגפהל לכונ דועו

 םה ,.ס .סה ישנא ונתוא םיפדור אל רבכ וישכע ,תויטיאב הנחמב םידעוצ ונא

 הנחמב ןאכ ,"סיופאק''ה וספת ונילע דוקיפו הרימשב םמוקמ תא .ונשפנל ונתוא ובזע

 אלו לכה לע תואתשהב םיטיבמ ונא .םהל חרבנש םיששוח אל רבכ םה ץיוושוא

 םיישונא םיאנת ויהי הדובעה הנחמב םאה ,םיאצמנ ונא םלוע הזיאב סופתל םילוכי

 ומכ וניניע תא רוונסל םיכישממ םיחצרמה אמש וא ,םדא ינב לאכ ונילא וסחייתיו
 .הכ דע ושעש

 ,שמשה הטהל ץוחב ,'קולב עדאב" ץחרמה תיב לא ונתוא וליבוה ןכמ רחאל

 תא ונינמ .הכ דע גישהל ונלוכי אל םימ תפיט וליפא ,ןואמצמ ושבי םייתפשהו

 ונשפנ תא תויחהל לכונ םשש וניויק ,תוחלקמל ונתסינכל דע ונל ורתונש םיעגרה

 .תחלקמה ימ תייתשמ

 תוחלקמה ימ .אושל ויה ונתוקתו ונתחמש יכ תעדל ונחכונ הרהמ דע םלוא

 ומקוה ץיוושוא תונחמ .תומהבל וליפא היתשל םייואר ויה אל יונאקריבבו ץיוושואב

 ,החל דימת התיה המדאה .רתויב םיעורג ויה םימה תורוקמש םוקמב הליחת הנווכב
 םימהמ היה רשפא יא הפה תא ףוטשל וליפאש דע םיחירסמו םירמ ויה םש םימהו
 .וללה

 רתוי םישק ויה רוזיאב םייעבטה םּויקה יאנתש םושמ אקוד ,ךכ םושמ אקוד

 .תוירברבה םהיתוינכת תא עצבל םיצאנה םינמרגה וב ורחב ,םירחא תומוקמבמ

 המדאה לע םיכרוד ויה רשאכ ויתסה ישדוחב דחוימבו ,םשמ וצופנ תולחמ הברה

 םיריסא יפלא ופסנ תע התואב .תוחושו תורוב ,תוקומע תולעת םירפוחו ,הבוטרה

 .תוקבדמ תולחממו םירוסימ ץיוושוא תונחמב םידוהי אלו םידוהי

 ונתסינכ םע דימ ,היתשל ללכב םייואר ויה אל ולאה םימהש תורמל םלוא
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 אלל םתוא ונעלבו םיחורסה םימה תואלמ תויבחה לא הצירב ונרעתסה הצחרה ףירצל

 םלוכ ,תותשלמ קספ אל דחא ףא לבא ,רמו ער ונל היה ,חירסמ השענ הפה .קספה

 .ארונה ןואמצה תא תוורהל ידכ םימה תא עומגל וכישמה

 ונל ונתנ בוש .םיריסאה ידגב תא שדחמ וקליח ,תוחלקמה תא ונמייסש ירחא
 .לוגע עבוכו הצלוח ,ץע תוילוס ילעב דב ילענ ,ןבל לוחכ םיעבצב תספסופמ הפילח
 וב ןולל ידכ ףירצה ךות לא תוריהמב ונצרו ןוזפחב ונשבלתה ,תוריהמב השענ לכה

 לע בכשנו ץעה שגרד לע הלע דחא לכ .בשח אל דחא ףא לכוא לע .הלילה תניל תא
 .החונת טעמ סופתל עגייו ףייע םישרקה

 '1 רפסמ ץיוושוא" תיילשא

 ינפב הואר ןולחכ שמיש אוה .דחוימ ןונכתב הנבנש הנחמ היה ,1 רפסמ ץיוושוא
 הנחמה ךרוא לכל וכראתה רשא םיפצורמו םיפי םישיבכ וב ויה .ןוציחה םלועה

 הארנ הז היה .תופי תומודא םינבלמ ונבנ םהו תומוק יתש ינב ויה םיפירצה .ובחורו
 םיחרפ ולדג םידדצב ,םיפי םיצע יליתש ולתשנ םיפירצל ביבסמ ,הארבה תיב ןימכ

 .אשדה לש קוריה ועבצ דציר עקרבו

 רתוי םיבוט םיאנתב םש וקזחוה הנחמה יריסא .הניפ לכמ ץבציב הנחמב ןויקנה

 תוידרשמ תודובעב ודבע הנחמה יבשות .םייקנו םישידח ויה םהידגב .תונחמה ראשמ

 ויניע תא רוונסל ידכ םש ןנכותמ היה לכה .תורחא תולק תודובעבו הנחמה ידרשמב

 .תררחשמ הדובעהש ,ייירפ טכאמ טייברא" ןכא יכ ןימאיש ידכ ,רקבמה לש

 ןכו ימואלניבה םודאה בלצה ישנאל .ס .סה ישנא ורשפיא תובורק םיתיעל
 םיריסאה תאו ,ץיוושוא הנחמ תא םהל וארה םה .הנחמב רקבלו אובל ץוח יבתכל
 םינמרגה .םירדוסמהו םיצהוגמה םיקולבה ישאר תא ,תולק תודובעב וב םיקוסעה
 יריסאל ןיא יכו ,ותוא םירייצמש יפכ רוחש ךכ לכ אל ינמרגה ןטשה יכ חיכוהל וצר
 .ןנואתהל המ לע ץיוושוא הנחמ

 םודאה בלצה ישנאו תונושה תודעווה ינפב הנחמה יריסא וננולתה אל בור יפ לע

 םעישוהל םחוכב יכ ונימאה אל םגו ,םינמרגה ינפמ ודחפ טושפ םה ,הנחמב ורקיבש

 ורסמ רשא הזועת ילעב םישנא ואצמנ ,תוקוחר םיתיעל לבא .םכחותמה רצה ידימ

 םלועל רפסל םהמ ושקיב םה .התמאל תמאה תא םירקבמל ורפיסו דגנמ םשפנ תא
 ומליש וללה הזעהה ילעב יכ וילאמ ןבומ .ץיוושוא ארקנה םוניהגה לע ישפוחה
 .םירמו םישק םירוסיב םלועה ןמ םתוא ורעיב .ס .סה ישנא ,םהייחב םתזעה תרומת



 הפק םדק יררה רפש

 הנחמ לע תמאה .ץיוושוא הלימה לש השוריפ תתימא העדונ רתוי רחואמ קר

 שבכנ רוזיאהש רחאל קר הפשחנ ,תומדא ילע רתויב לודגה םוניהגה היהש ,ץיוושוא

 וסניש םירויצה לכו ,םש שחרתהש המ תא וראתיו ובתכיש המכ .תירבה תונב ידי לע

 הנחמה תא ואר אלש הלאל ,הנומת ריבעהלמ םיקוחר ויהי ןיידע ,ץיוושוא לע רייצל

 תורודל ללכ גשומ תב הניא םש הללותשהש תפותה ןמ ףלא ינימ דחא .םהיניעב

 םהמ ושע תועובש רפסמ ךותו ,תיצמתה םד תא םישנאמ וזיקה ץיוושואב .םיאבה

 הנחמה יריסא לכ .םהמ הרסוה תישונא הרוצ לכש םישבי םידלש ,'רענעמליזומ'

 ןוימה תעב ודכלי אמש דחפב ויח עגר לכ רשא ,תויטסידאס ףרט תויחל רקפה ושענ

 .םיזגה יאת לא וחלשיו

 לע .דואמ תובורק םיתיעל ,הבורמ האנהב , .ס .סה ישנא ושע וללה םינוימה תא
 ,םורע םהינפב רבע דחא לכ .םיצאנה םיאפורה ועיגה וילא ,דקפמ ךרענ רדסמה שרגמ
 םדאה ינב תא ,תזמור תחא עבצאב ,ונד םינבלה םיליעמב םישובלה הלבחה יכאלמו
 ,םייחב ראשנ ריסאה םייתניב יכ זמר הז היה ,ןימיל דצל ועיבצה םא .תומל וא םייחל
 לא חלשהל אוה ולש ןידה קספ יכ ןודנה עדי יזא ,לאמש ןויכל חצרמה עיבצה םא

 .שאה ינשבכ

 11 קולב רהוסה תיב

 תרדוגמ היה קולבה רצח .ץיוושוא הנחמ לש רהוסה תיב ןכש 11 'סמ קולבב

 .םיחצרמה ישעמ תא תוארל םיבשו םירבועה ולכוי אלש ידכ ,ההובג םינבל רדגב

 ,עשפמ םיפח תונברק תובבר ילואו םיפלא תוומל ורונ 11 'סמ קולב לש ריקה דיל
 םייוניע יפתרמ ונבנ 11 'סמ קולב רצחב .הילע ךפשנש םדהמ היור התיה םש המדאה

 .רתויב םיירזכא תפות ייוניע תונברקה ונוע םש ,םיבר

 דחא .חצר תוכמ םיריסאה תא .ס .סה ישגונ וכיה ויפתרמו 11 'סמ קולבב
 .ימוג תולאמ תוקלמ שמחו םירשעב ריסאה תאכה היה םש םילקה םישנועה
 תכשח תא םיריכזמ רשא םישעמ ינימ לכ ,םירוצעמ עדי אל םיצאנה לש םזידאסה
 ךותל םימ וכפש ,םה םג ושע ,הצמישל םיעודיה היציזווקיאה ידקומו םייניבה ימי
 םישעמהמ דחא .הבר תוירזכאב םייניש ורבשו תועבצאהמ םינרפצ ורקע ,םינזאה
 :ארקנש רצ רקנובב ותדמעהו םדא תאילכ היה םש םישוע ויהש רתויב םיארונה
 םיער םיבלכ .המישנל ריוא רסוחמ קנחנש דע ריסאה ההש םש ,''סרעקנוב עפארטשי'
 .יח רשב תוכיתח םהיתונברקמ ושלת םיתיעל יכ דע ,םוכשנו םיריסאב ורגתה

 וכיה תעה לכ ,החונמ לש עגר היה אל ,ןהירחאלו הדובעה תועשב ,הלילבו םויב
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 לש םהידסחל םירקפומ ויה םיריסאה ייח .םונצהו םורעה ףוגב םחר אלל םיצאנה

 אל םדאה .שמשה יניעל םמד תא וכפשו םנוצרכ םהב תושעל ולכי רשא םיחצרמה

 .וייחל היה אל ךרע םוש ,םולכ םש הוש היה

 וללותשה םיגלשו תוחור לש תורעסו ,ברוצ רוק ץוחב ררש רשאכ ,ףרוחב

 ,םימורע יצח ,"ץאלפ לעפא"' ,דקפמה שרגמ לא םישרוגמ ויבשות יפלא ויה ,הנחמב
 ךותל םיאופק ולפנ רשא דע ,הלילב רחואמ דעו רקובב םכשהמ ךכ דומעל וצלאנו

 .רתוי ומק אלו קומעה גלשה

 .םויה רואל הנחמה עצמאב ,ךכ םתס ,םיריסאב םירוי ויה תונמוזמ םיתיעל

 ובחת םירחאל .םהיעונפא ידי לע וסרדנו וקנחנ .ס .סה יפגמב וסרדנ ,ולתנ םיבר

 הנחמב םיריסא ויה .תונושמ תותימ תורשע דועב ותמוה םירחאו ,הפב תולקמ

 רקוב לכ טעמכ .תעדל םמצע תא ודביאו םירוסיה תא תאשל ולכי אל רשא ץיוושוא

 ליתה ירדג לע םמצע וליפה םירחא .םהיתורוגח לע םייולת םירוסיה ילעב תא ואצמ

 םעפ יא ויהש רתויב םירמה םירוסיה תא לובסלמ םמצע תא ודפ ךכו ,םילמשוחמה

 .םלועב

 עדמהו רקחמה ףירצ

 תפוקתב לארשי ללכל הרקש לודגה ןוסאה תא בותכלו רזחשל חוכה שי ימל

 ,10 רפסמ קולבב ץיוושואב שחרתהש לע רפסל תלוכיה ימל ?האושה לש םימדה

 הז היה ?םינבל םיקולחב םימד ישנא ,םיינרדומ יכה םיחצרמה ואצמנ םש
 ויה אל ,ףירצה ינכוש םיחצורה ,רקחמו עדמל ףירצ ונייהד ,"קולב טפאשנעסיוו"
 .םיינמרג םירוספורפו םיאפור רשאמ םירחא

 .תוריישהמ ורחבנש לארשי תונבו תוריעצ םישנ ואיבה '"'קולב טפאשנעסיוו' לא
 ולתש ןכ ומכו ,םינושמו םינוש ןויסנ יחותינ םייטסידאסה םיאפורה וכרע ןפוג לע
 דע םימוצעו םיארונ הכ ויה םירוסיה .דימתל ןתוא וללמיאו תונוש תולחמ ןהב
 ימ לכ תא תוצלפ וזחאו קוחרמל דע ועמשנ םיעזעזמהו םידירחמה העווזה תוקעזש
 ,ןירוסימ ןתמשנ תא וחפנ תונב הברה .תפותה יאת יקמעממ םיעקוב ןעמשש
 םוניהגה תא וחכשי אל ,10 'סמ קולב תונב לכמ םייחב ראשהל וכז רשא תודדובהו
 .לארשי תונב וב ורבעש םויאה

 וכתח ,הזה םילוחה תיבב ודבעש ,םהינימל םירטינסהו םיחתנמה םיאפורה



 זפק םדק יררה רפש

 ולפנש םירבגהו םישנה .המדרה ימס לכ אלל םהלש ןויסנה ינפשמ םימלש םירביא

 לש יארונה םזידאסה .םידלי תדלל דוע ולכוי לבל םירקעו םיכנ םשמ ואצי םהידיל

 ,םישנאמ םייח םירביא ורקע רשאכ ,השעמ תעשבש ,ךכ ידכ דע עיגה וללה םיאפורה
 ,םמדב תלעוגמ םפוגמ ורקעש רשבה תכיתחו רביאה תא םהל וארהו םהב ורגתה
 תונבה תא .םירוסיה ןמ וריחשהש םהינפ הארמל םפוצרפב םהל םיקחוצ םהש ךות

 ,אפרמ אלל םיכורא תועובש םינמרגה וקיזחה ,תונוש תולחמב ולחש םישנהו

 םילוחה לע עיפשמ איה המכו הלחמה תחתפתמ דציכ תעדל ידכ ,תואכודמו תורסוימ

 .הזה ךושחה ףירצב םיצאנה וללוע ,םירוסיו תורצ הנהכו הנהכ .הב

 לש התעפשה תא םרשב לע תוסנל ידכ ,םהיתומא קיחמ ודדשנ םיקנויו םיללוע
 הקירזה תא וקירזה םיירזכאה םירטינסהו םיחצרמה םיאפורה ."לוניפ"ה תקירז
 תונויסנ ושענ םיאירב םיריסא לע .םוקמב תוקוניתה תא הלטק וזו ,בלה תברקב

 ןתואירב לע תועיפשמ ןה דציכ תוארל וצר ,ןיזנבו טפנ תוקירז לש ןתעפשה תניחבל
 לע רצק ןמז ךות ותמוהו םילוחה תיב לא ואבוה םיבר םיריסא .םיאירב םישנא לש

 .םידיגה ךותל 'ילוניפ''ה תקרזה ידי

 היה לוכי יכ םיאבה תורודה ונל ונימאי םאה איה וישכע תלאשנה הלאשה

 םלועה תמחלמב יכ ורכזי םה םאה ?לארשי םעל דירחמ הכ ןוסא הזה םלועב תורקל

 ויתוינכת תא עצבל ויתוחוכ תא לצינ רשא ,תיחשמו ןטש ,לארשי ררוצ םק הינשה

 ,םידמולמו עדמ ישנא ,םירוספורפו םיאפור יכ ןימאהל לוכי ללכב הז ימ ?תוינטשה
 םמצע תא ודימעי ,םלועב תובושח יכה תואטיסרבינואב םתלכשה תא ולבק רשא

 המישמה תא םמצע לע ולביק רשא םישנא םתוא אקודש ןכתי ךיא ?ןטשה תושרל

 לודגה יאדמשאה לש ויחולשל וכפהי ,םהיתולחממ םישנא תואפרל השודקה הבוחהו

 .עשפמ םיפח םישנא םיפלא יפלא דימשהל ותינכת יעצבמל וכפהיו ,הינמרגמ

 םימואת לע תונויסנ

 ,םימואת תודליו םידלי רחא ומצעב שפיחו רת ,הלגנמ ריידה ,חצור יכראה

 וסנכוהו םישנאה רתימ ודרפוה םימואתה תודליהו םידליה .ץיוושוא הנחמל ועיגהש

 תונויסנ םפוג לע ךרעו ,תישיא הלגנמ ר''דה םהילע חקיפ םש ,םידחוימ םירוגמ יתבל

 .םינושמו םיירזכא

 םייקתה ,ץיוושוא הנחמ יריסא רורחשל הנש םיעברא תואלמב ,היימשת תנשב

 לכמ סנכל ועיגה םימואתה .םימואתה ידירש לש ימלוע סנכ "םשו דייב ,םילשוריב
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 רבעש המ לע תודבועו םירואית ,רעיש תורמסמו תועזעזמ תויודע ורסמו לבת יפנכ
 .םלוע ןוארידל ויהי םהל ושענש םישעמהו ,וחצנוה אל הכ דעש ,םהירבח לעו םהילע

 וחלשנו םיזגראב וזראנ ,םפוגמ םייח םירביא ותרכנ דציכ ורפיס םימואת םתוא
 םיטחמב תוריקדה תא םג וראית םה .הינמרגב תואטיסרבינוא לש רקחמה תודבעמל
 םימואת םתוא ויה ןכ ומכ .תויתדבעמ תוקידבל םמד תחיקל םשל םפוג יקלח לכב

 רחאל .םתנרקהב ולחה הפוקת התואב רשא , ינרק ,ןגטנר ינרק תנרקהל ןויסנ ינפש
 ושענ וללה םישעמה לכ .םיפורש רוע יקלחו םירוחש םימתכ םפוג לע ורתונ ןכמ

 .וירזוע ,םיאפורה םירוספורפה תווצו ,ש"מי הלגנמ ר''דה ידי לע ,תישיא

 תוקירז םהל וקירזה הליחת .תוירופ ירבא םהמ ורקע דציכ ודיעהש םהיניב ויה

 ורבע םירענ דוע יכ וליגו תוששואתה רדחב וררועתה ,רתוי רחואמ ,הרדשה דומעב

 ירביא םהמ ותרכנ וכלהמב יכ ררבתה רתוי רחואמ רשא ,הזה חותינה תא םמע

 .הדלוהה

 הלגנמ ר''דה יכ ,גרבנכייר םירפא םשב רחא רפיס ,"םשו די"ב ,הז דמעמב

 ,רתוי רגובמה ויחאו אוה ,ץיוושואל םעיגהב .לוקה ירתימ תא ,חותינב ,ונממ איצוה
 ברע היה םלוקו רחאמו ,םימואת םנה ול המודה ויחאו אוה יכ הלגנמ ר"דה קספ
 .אשונב רקחמ תכירעל םהלש לוקה ירתימב שמתשהל טילחה ,דחוימב

 ןויסנ ינפש ץיוושוא יריסא

 ,ץיוושואב םילוחה תיב תשרב ודכלנ רשא ,םיללמואה םיריסאה לש םפוג לע
 זא דע ללכ זיעה אל האופרה םלוע רשא ,תונויסנו םיחותינ םיצאנה םיאפורה ושע

 הטע םפוג תא רשא ,הלאה םיירזכאה םילבינאקה .תומהבו תויח לע וליפא םתוסנל
 בל יחותינ םיעצבמ ,םיילגר םיתרוכו םיידי םיכתוח ויה ,יאופרה קולחה לש ונבול

 תעגרהל םס לכ ונתיש אלל תאז לכו ,םהיתונברק ישארמ חומה תא םיזיקמו תואירו

 תא וללה םיחצור יכראה וחקל ןינמ תעדל השק .םיבאכה ךוכישלו םירוסיה
 .הבורמה םתוירזכא

 ,בל :ומכ תולחמ .תונוש תולחמל רוקמל ותוא וכפה ץיוושוא הנחמב םיאנתה
 תמחמ וצרפ םדאה ףוגב ןכ ינפל דוע ונניק רשא תורתסנ תולחמ דועו ,םיבצע ,תואיר
 תלחמ התיה רתויב תירזכאה הלחמה .םיבר םיללח וליפהו הנחמב םייחה ישוק
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 תווקל היה לוכי אל לשלשל לחהש ימ .םיפלא לש םתומל המרג רשא ,'הירטנזיד"'ה

 .רורחשה םוי תא תוארל הכזי יכ

 יא .םתכמ לע הכמ ףיסוה םילוחה תיב יפירצב וזפשואש םילוחה ואשנש לבסה

 םרגנש לבסהו הלחמה לע דיבכה קר ןואמצהו ,ףירצב םימ סוכ לבקל היה רשפא

 העושיל םיפצמו ,םימהוזמו םיכלכולמ ,הובג םוח םע שגרדה לע ובכש םישנא .הנממ
 יפלכ ,הארי ןתיבהש וגאד םוקמב םיאנתה לע םיארחא ויהש םירטינסה .האב אלש
 .םתוא ןיינע אל ללכ הלוחה לש ובצמ לבא ,חצחוצמו יקנ ,ץוח

 ,םלרוגב התלע ץיוושוא לש םוניהגל הסינכה רשא ,סורוטאפראק ידוהי תיראש
 .הלצההו רורחשה םויל וכז םישנו םירבג טעמ קרו ,םש םירמה םירוסיה תא ורבע
 ישנא וכרעש תירזכאהו תירברבה תוללעתהה ישעמ ,ףרוחבו ץיקב השקה הדובעה
 תא תיחפה ,םיזאגה יאת לא םיבר וחלשנ וירחאלש ידימתה ןוימהו םייובשב .ס .סה

 .םויל םוימ םרפסמ

 ץיוושואב םישנל הנחמ

 ךרוצ ןיא ,ןוסאכ רידגהל היה רשפא ,ץיוושוא יריסא ,םירבגה לש םבצמ תא םא

 רשא ,'ירעגאל ןעיורפ" ,םישנה תקלחמב ועריאש תועווזה לע םירואית םושב רבכ

 ולע רשא ,ףרט תויח ,תוינמרג תוחיגשמ ודקיפ תוריסאה לע .יונאקריבב ןכש

 תונעל םידירחמו םישדח םייוניע ,םוי םוי ,ואיצמהו .ס .סה יסגלק לע ןתוירזכאב

 .תועונצהו תורשכה לארשי תונב תא ליפשהלו

 םא ןיב ,רתויב תועורגה תודובעב דובעל וצלוא ,הנחמה תוריסא ,תונבהו םישנה
 הצורמב תודבכ םינבא תאשל ןתוא וחירכה ,םעפ אל .ואל םא ןיבו הדובעב ךרוצ היה
 אשמה תא ריזחהל ןהילע ודקפ ןכמ רחאלו ,ינשה והצק לא הנחמה לש דחא הצקמ

 .בושו ךולה ,םויה לכ ןתוא ודיבעה ךכ ,ומוקמל דבכה

 וקסעוה םויה לכ .תוקומע תוריפח רופחל ידכ ואבוה תונב לש תובר תוצובק
 תורחא .ולחו ןהילגר וחפנתה ךכ ,םיכרבל דע םימ ךותב תודמוע ןהשכ ,תוריפחב
 םיפגמ אללו תופפכ אלל ןהידיב הכאלמ ילכ קיזחהלו םיגלשה תא תוקנל ווטצנ

 .םדה תא איפקמ ברוצה רופכהשכ

 תונחמב לארשיב תוהמאל וללועש המ לכל דיתעה רוד ידלי ונימאי םאה
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 אצק םדק יררה רפש

 םעל וללועש םירוראה םיקלמעה תעשר תא רפסל ונא םיבייח ,רודל רודמ ?הדמשהה

 ורימה ,יצאנה אבצל וסייגתהו ובדנתה תוינמרג תוריעצ םישנ יכ ,ועדי ןעמל ,לארשי
 תא תוורהל ידכ ,זוכירה תונחמ לש הדשה יאנתב םהיתבב םיחונה םיאנתה תא

 וז התיה .לארשי תונב לש הנורחאה ןמד תפיט תא ץוצמלו ןתאנהל תותשל ,ןנואמצ

 ידי לע הנחמה שוביכ קרו ,ןתוירזכאל לובג םוש היה אל ,םיברקעו םישחנ לש הרובח

 תונב לש םדב תולאוגמ ןהידי .הלא םיילאדנאוו םישעמל ץקה תא ץיקה תירבה תונב

 !!! המקנ !!! המקנ :שרודו חתור ןיידע רשא ,לארשי ישנו



 םדק יררה רפש בצק

 ושע העשת קרופ

 השרוו וטיג תסירה

 תואטיגה ןמ םישדח םיחולשמ ועיגה ,1 'סמ ץיוושואב וניהש ונאש תע התואב
 םש וקסעוהו ,השרוו תברקב זוכיר הנחמל וחלשנ םה .הירגנוהו סורוטאפראק לש
 .השרוו וטיגב תונוש תודובעב

 םיעברא ךשמב .השרוו וטיג לש דרמה לחה ,1943 לירפא שדוחל 19-ה םויב
 ךורעל ואציו ,לדה םקשנ םע םהיתוחוכ תיראשב םידוהיה םירוביגה ודמע ,םוי םינשו
 םהמ םיקזח רתוי הברה םינמרגה יכ בטיה ועדיש תורמל .רזכאה אנושב םקנ תמחלמ
 .םהב םחלהל םידוהיה םידרומה וטילחה ,הלבגה לכ אלל קשנו תוחוכ םתושרב יכו

 םד יכ םיצאנה םיחצור יכראל חיכוהל וצר השרוו וטיגב םידוהיה םימחולה
 םילבומ תויהל םמצע תא תתל אלו ,םירוביג תומ תומל וצר םה .רקפה ונניא .ידוהי
 ןורכזה ירפסב ובתכנ םתרובג ישעמו םהיתולועפ .חבטל ןאצכ םיזאגה יאת לא

 .םינורחאה םיעגרב םשפנ תא ליצהל םדיב הלעש ברחה ידירש לש םהיפמ

 ובירחה םה .ורכיז תא קוחמל וצר ,וטיגה ידרומ לע ינמרגה אבצה רבגש ירחא

 אלש ידכ ושרח חטשה לכ תאו ,םש רתונש ידוהיה שוכרה תא ודדש ,םינינבה תא

 .תורודל רכז םוש וב ראשי

 המדאה הבעמב םיעלבנה

 םש ,רעמאהכעלב אנשזאוואי זוכירה הנחמל וחלשנ ונלש תוריישהמ לודג קלח

 הנחמה ןמ בר קחרמב ואצמנש ,םחפ-תורכמב ךרפ-תודובעב םיריסאה ודבעוה
 םיריסאה לע ושקה הלא םירומח םינותנ .המדאה הבעמב םירטמ תואמ לש קמועבו
 םידירשה םגשכ ,םייחב ראשיהל וכז םהמ םידדוב קרש ,וזכ הדימב םיללמואה
 .םהייח ימי לכל םומ ילעבו םיכנ ורתונ םידדובה

 ידכ וב שי ,םתדובע םוקמל לגרב םיריסאה ולבוה הבש הרוצה לע רצק רואית
 תעשב ,םוי ידמ .הלא םידבעושמ םיריסא לש הארונה םירוסיה תאס תא שיחמהל
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 יעצמאב וטקנ םיינמרגה םיסגלקהו ,הנחמה ךותמ םישנאה ואצוה ,תמדקומ רקוב

 ךרוצל .חורבל לכוי אל םיריסאה ןמ דחא ףאש חיטבהל ידכ רתויב םיינדפק תוריהז

 לכל חותמ היהש לזרב לבכ תועצמאב לזרב דומע לא םיריסאה ןמ דחא לכ רשקנ הז
 וליאו ,דומעה לש דחא דצל ןימי דיב ולבכנ םיריסא לש תחא הרוש .הצובקה ךרוא

 לכ הדעצ ךכ .לזרב דומע ותואל לאמש דיב תלבכנ התיה הינשה תיפרועה הרושה

 .םחפה תורכמב הדובעה םוקמל העיגה דע תוגוזב הקלחמה

 ןמזה .תועש 9 - 8 הכרא הדובעה .םיריסא יפלא המדאה םש העלב רקוב לכ

 םהינימל םישגונהו םיעשרה .המימת הנשכ הארנ היה רבעש םוי לכו ,תויטיאב לחז
 וכיה ,ףרט תויחכ וחרצ םה .םיעשורמה םהישעמ תא עצבל ןמזהו םוקמה תא ולצינ

 .הנורחאה חוכה תפיט תא םהמ ואיצוהש דע םידוהיה םיריסאה תא ורסיו וניע ,ועצפו

 רטמ יצח קר .םחפה הרכמב ,המדאה יקמעמב ריסאה לש וייח ויה םירמו םיער

 םחפה ישוג ובצינ םינפה לומ ,היה אל רוא רתוי .ותיא דחא לכ אשנש סנפה ריאה רוא

 .תומונצהו תודעורה וידיב םתוא רופחל היה ללמואהו שלחה ריסאה לעו ,םירוחשה

 עירפמהו קינחמה םוחה .םירטמ תואמ עברא לש קמועל דע ודרי םיריסאה

 ,אלפ ןיא .הבכש ינפל ךעודה רנה ומכ וייח תכיעדל ומרג קיצמה בערהו המישנל
 ללכמ םיזוחא םירשעכ .םיבובז ומכ םיללח ולפנ הרכמב ויהש םישנאה יכ ,אופיא

 הלאל התיה םהבש הבוטהש ,תורוצ ינימ לכב םוי םוי םתמשנ תא וחפנ הנחמה יריסא

 .ךשוחב קומע םירובק וראשנו הדובעה עצמאב ומדרנש

 ,עזעזמ ךכ לכ היה הרכמב הדובעה םוי רחאל ,'ץיוועשיוואי" הנחמב הארמה
 םוקממ םהילגר תא םיכרוש םהשכ ,םירוגמה ינתיבל ביבסמ ובבותסה םיריסאה

 הזיאב ועדיש אלל םילבלובמ םיארנ םהישוח ,תובתות םיילגר הלא ויה וליאכ םוקמל

 תורחשומהו תויובכה םהיניע ,תורוויחה םהינפ .םייח ללכב םה םא ,םייח םה םלוע
 לע תורגנה תועמדהו םהיפבש קורה וליפא ,רוחש לכה ,םהידגבו םפוג לכ ומכ
 ,רוחש האור התא לכתסמ התאש ןאל .וידה ומכ תורוחש ןכ םג ,תעה לכ ,םהייחל

 . . .רוחש . . .רוחש ןאכ לכה

 ד"שת תועובשד 'ב

 םידקפמה שרגמ לע ונדמע ןיידע תועובשה גחד 'ב םוי לש םיירהצה תועשב

 ךכו ,ונתוא חולשל ןאלו ונתיא תושעל המ וטילחה אל דוע .וניכיחו ץיוושוא הנחמב
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 חלש תע התואב .םיירהצה רחא לש תומדקומה תועשל דעו רקובב םכשהמ ונדמע
 וליבוהש תובר תורייש ,הירגנוה יבחרב תואטיגה ןמ ,ש"מי ןאמכייא ,יצאנה עשופה
 תופיכתב ועיגה תובכרה .הלילבו םויב ץיוושוא ירעשל ועיגהש םידוהי יפלא תורשע

 תובבר תא לבקל תומוקמ קיפסמ וניכה אל ,ץיוושוא ינכוש ,םיחצרמה .וז רחא וזב
 .תונברקה

 .ןוזמ ונל קפסל הנחמה ילהנמ ורכזנ ,הכוראה הדימעה לכ רחאל ,רבד לש ופוסב
 הנושארה םעפב .הנחמה לש חבטמה ןמ ואבוה ,קרמ םכותב וליכהש םייקנע םידווד
 אקוד .וניפל ןוזמ לבקל ידכ ונדמע ךכו (עייר ענייא) תיפרוע הרושב ונתוא ורדיס

 םילכאמה ירוישמ לישבת ןימ ונרובע וניכה םינמרגה ,הער ךכ לכ התיה אל וז הדועס

 םינוש ןוזמ יכרצמב ברועמ קרמ ןימ הז היה .ץיוושואל םמיע םידוהיה ואיבהש
 .תונורקב ונראשהו ,ךרדל הדיצכ ,ונמע ונאבהש

 .ץיוושוא הנחמ תא בוזעל תלחוימה הדוקפה ,ףוס ףוס ,העיגה םיירהצה ירחא קר

 היהש "ץיוואנאמ-אנוב' הדובעה הנחמ לא ונעגה ,תועש רפסמ לש הכילה ירחא ךכו

 שדוח דע וניהש ובו ,יונאקריב-ץיוושוא הדמשה הנחממ רטמוליק השמח לש קחרמב

 .1945 ראוני

 אנוב זוכירה הנחמ

 ,ץיוושואב לודגה זוכירה הנחמ לחה ,(1942) ב"'שת תנש תיצחמ תליחתמ

 זכרמ הינשהו ,םידוהי ינומה תדמשה התיה תחאה .תועשפנ תורטמ יתש שמשל
 הרבח המיקה ,ץיוואנאמב ,ץיוושוא דיל .תינמרגה הישעתל תולוז היפכ תודובעל

 ,תילקימיכ הישעתל םייקנע םילעפמ ,ןבראפ .יג .יא םשב ,םילקימיכ רוציל תינמרג
 הינבה יפנע לכב ודבעו ,ץיוושוא יריסא יפלא וקסעוה םהב ,3 ץיוושוא וארקנש
 .לעפמה תוקלחמו

 םיילקימיכה םירמוחה תאו ,יטטניסה ימוגה תא ורצי ,ןבראפ .יג .יא לעפמב
 קפיס ,םיזגה יאתל ,".יב ןולקיצ" ליערמה זגה תא וליפא .המחלמה יכרצל םירחאה

 העשה תיצחמכ ךרעב ,תשורחה תיבמ קוחר היה אל אנוב הנחמ .הזה תשורחה תיב

 .הזה לודגה םידבעה תיב לא רתויב םיבורקה םינכשה ונייה ונא .הכילה

 ורפס ,תינחצר םינפ תלבק .ס .סה יניצק ונל וכרע ,אנוב הנחמ רעש לא ונאובב

 ונכוהש םייקנע םילהוא ינש ךותל ונסנכוה ןכ ירחאו ,תינמרג תונקיידב ונתוא ונמו
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 הטילקה ילבח לכ תא ונרבע תאזה יעראה תרידב .םישדחה םיריסאה תטילקל םוקמב

 יפירצב ונרדוס םג ,ךכל םאתהבו ,הדובעה תודיחיב ונצבושש דע ,ץיוושוא יריסא לש
 .עבק

 וצירה םעפ .ויקוח תא דומללו ריכהל ידכ ,הנחמב ונראשנ םינושארה םימיב

 םינסחמה דיל רותב ונתוא ודימעה םימעפ רפסמו ,ץחרתהלו תוחלקמל ונתוא

 םינותנ ונייה וב רמה לרוגה לא ונלגרתה ךכ .רפתסהלו חלגתהל ,םידגב תפלחהל
 .הייבשבו הרצב

 ונתאמ לודג קתוו ילעב םיריסאב ונשגפ ,הנחמב בבותסהל ונלחתהשכ

 בויאה תורושב תא ונעמש םהיפמ רשא ,ןילופמו היצילאגמ םידוהי .ץיוושואב
 ,ונחנא .ודמשוהש םהיתוחפשמבו םהב השענה לע ,םדה תואיפקמו תודירחמה
 ,ונבשח- ןכתי אל הז לכ ,ונינזא עמשמל ןימאהל וניצר אל טושפ ,םישדחה םיריסאה
 וניתובא םגש ,םירונת ,ףרה אלל ,םירעוב ונתאמ קוחר אל יכ העדה תא לבקל ונברס
 ורסמו ,םהלש שאה תובהלב ולע ןמזמ רבכ ,וניתונבו ונינב ,וניתויחאו וניתומא ,וניחאו
 .םשה שודיק לע םשפנ תא

 םד יכו ,הנחמה תא ומיקה םמצעב םה דציכ ונל ורפיס םיקיתוה אנוב יריסא
 לע םירוי םירמושהו םיסדנהמה ויה ןושארה ןמזב .וז הרורא המדאב גופס בר ידוהי

 הברה .דחא עגרל וליפא םהייחב ונימאה אל ,טושפ ,םיריסאהש דע ,הנטק הביס לכ

 ירישע לכ לע םיחצרמה ודקפ ,םיריסאה דקפמב הדימעה עצמאב יכ הרק םימעפ
 .וירבח יניעל וב וריו תורושהמ תאצל רפסמב

 וקליח םירהצב .הנחמה ילכאמ תא םועטל היה רשפא יא ,םינושארה םימיב

 קרמה תיפכ תא ושיגה רשאכ .הנעלכ רמ היה םמעטש תוקריו םיבשעמ לשובמ קרמ

 רתיה תאו הפל וסינכהש לכ תא דימ ואיקה ,לכאמה לש ערה ומעט תא ומעטו הפל

 .הצוחה וכפש

 הנוזתה הרפתשה ,אנוב לש תשורחה תיבב הדובעל ונאצי רשאכ ,רחואמ רתוי
 קר היה ונלבקש לכואה לכ .קרמה ןמ תויפכ רפסמ םועטל היה רשפא רבכ ,תצקמב

 ,םיאירבהו םינוסחה ,תיטאפראקה היסור ידוהי וליפא .אל ותו שפנה תא תויחהל ידכ
 דלש תועובש רפסמ ירחא ושענ ,רתויב תושקהו תוכרפמה תודובעהמ ולהבנ אל רשא
 ,"רענעמ ליזומ"ה ינושאר ושענו םיללצכ ועעונתה םה .רועב הפוצמ תומצע
 .ץיוושואב םיזגה יאת לא חלשהל םידמעומה
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 ןבראפ .יג .יאב םידבעה תיב

 דובעל ונחלשנ ,הדובע תודיחיו תוצובקל ונלש הריישה תקולח תא ומייס רשאכ

 ,הייפכ ידבוע יפלא תורשע ונאצמ ,םשל ונאובב .אנובבש ,ןבראפ .יג .יא ילעפמב

 אבצהמ המחלמ ייובש םג וקסעוה םש .םלועבש ךרפה תודובע לכב וקסעש

 םיסדנהמו עוצקמ ילעבו םינלופ םיחרזא .תפרצ אבצמ ןכו יטירבהו יאקירמאה
 ילעפמל רקוב לכ םרז םישאר לש םי ,םירגובמו םישנ ,הילטיאמ םיאנכט ,םיינמרג

 .זוכירה הנחמל וא םיריסאה תיבל ימו ותיבל ימ ,ובש ברע תונפלו ,אנוב

 ןיבו הדובעה ילעפמב ןיב .תחא הדיחיכ דכלתהל וטילחה אשפיל תליהק ינב

 אשפיל ינבמ ושע ,הדובע תוצובקל ונלש הריישה תא וקליח רשאכ ,ךכו .הנחמה ךותב
 התלע הצובקה לש הלרוגב ."149 רפסמ אדנאמאק" םשה תא הלבקש תחא הדיחי
 .וניתוחוכ לכ תא ונדביאו םיסיסרל ונרבשנ רצק ןמז ךות .תכרפמ יכה הדובעה

 ,החדק רשא ,תיקנע חודיק תנוכמ דיל הבצוה 149 רפסמ הדובעה תדיחי
 םכותב תקצל תנמ לע ,המדאה הבעמב םיקומע םירוח ,םיאתמ רישכמ תועצמאב
 םויה לכ ,לזרב ןוטבמ תודוסיה תא תונבל היה ונדיקפת .תשורחה תיב ינינבל תודוסי
 היה םלקשמש טלמ תויקש ונאשנ .תבכרה תונורקמ םידבכ תואשמ תאשל ונצלאנ

 טלמה תא ונישעו לוחה תא וניפינ ,ץצח ינבאו לוח ונקפיס ,םרגוליק םישימחכ
 ילהנמו םיינמרגה םיסדנהמה ,ןוזפחבו תוריהמב התשענ וז ךרפ תדובע .הקיציל
 קפסלו רהמל ונב וציאהו תוצרמנ תוכמ וכיה ,תולוק ילוקב וחרצ םיינלופה הדובעה

 .םיקומעה תודוסיה ךותל ןוטבה תא ומירזה רשא תונוכמל רמוחה תא

 קר יכ ,תיטרפה החגשהה תא שחומב וניאר אנוב הנחמב םידבע ונתויהב
 אלו דמעמ קיזחהל ידכ םישורדה תוחוכה ונל ויה ,חוכ ףעיל ןתונה תי'יהזעב
 םעו ,הרשע שמח ליגב זא היהש יחא םע יתדבע ינא .םויאה לבסה תחת טטומתהל
 לע טלמה תויקש תא בוחסל םישגונה ונב וציאה םויה לכ .הזה ליגב םירענ רפסמ דוע
 להנמ םג ונל היה ,ולא לכל ףסונב .החונמל דחא עגר וליפא תתל ילבמ ,םייפתכה
 רתוי הארה הזה שגונה ."רעטייברא ראפ" :ארקנה הנחמה ריסא ,ונלשמ הדובע
 ץצ היה ,עגר חונל ונדמע רשאכ ,.ס .סה ישנאו םיינמרגה םיררוצה רשאמ תוירזכא
 .םחר אלל ונתוא ףדרו המדאה ןמ ומכ דימ

 הנחמב םירוגמה ינתיב

 היה ,"רעטסעטלאקאלבייה ןתיבה ישאר .םינמוסמ ויה הנחמב םירוגמה יפירצ
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 רבע לעב שנרב ,וירוחאמ ויה קתוו תונש הברה רשא ,זוכירה הנחמ יחרזאמ דחא

 .זוכירה תונחמל לגלגתהש דע ,םינושה רהוסה יתבב רפסמ םינש רבכ בקרנש ילילפ
 ןויקנ לע יארחא היהו תעמשמהו רדסה לע דמע ,"'טסניד ןבוטש" :ארקנה ורזוע

 ישארל םינמרגה ונימ ,ללכ ךרדב .םהירוגמ יתבב םישנאה תא קיסעהו ,ןתיבה

 .םירעוכמה םהישעמבו םתועשרב ונייטצה רשא לעילב ישנא קרו ךא ,םיקולב

 ינשה דצה ןמו ןתיבה לש דחא דצמ תחא הרוש .תורוש יתשב ודמע תוטימה
 ןימכ ,הטימ יבג לע הטימ ,תומוק שולש תב התיה הרוש לכ .הינשה הרושה הדמע
 ויה וניתושארמל ,ךר שק םוקמב ,ץע תרוסנב םיאלוממ ויה םינורזמה .תואבטצא
 .הקד הכימש וניפוגלו ,תושק תוירכ

 .ןתיבב הלודג המוהמ המק ,ןושארה לוצלצה עמשה םע דימ ,םכשה רקובב
 םיריסאה לע םהיתוקעזב ומיערהו וסנכנ ויתרשמ יתרשמו ותרשמו קולבה שאר

 ויה " . . .יוב ןטעב . . .יוב ןטעב" :תואירקב .םהיתוטימ תא רדסל וליחתיו ומוקיש

 יוא .ובכשממ םקו ותנשמ רועינ רבכ דחא לכ םא םיקדובו תוטימה דיל םיבבותסמ
 תא ספות היה רדסה לע הנוממה .דעומ דועב םק אלו לשרתה םא ,ריסאל היה יובאו

 ויתומצע תא קסירש וא ותלגלוג תא ץפינו ,ולש ימוגה לקמ תא וא ,ץוהיגה שרק

 .תושביה

 תוטימה ץוהיג תדובע

 ,הלילב בכש וילע רצה ןוראל לעמ ,ותטימ לע ןוכרו ףופכ דמוע היה ריסא לכ
 ךכ םשלו ,רשי תויהל ןורזמה היה בייח לכ םדוק .תונקיידב ותטימ תא רדסל דמעו
 םישוגה תא תוכיתחל ררופל ,וכותבש םיצעה תרוסנ תא ענענלו וקרפל ויה םיכירצ

 .הווש ןפואב םוקמ לכב םרזפלו הלילה ךשמב ווהתנש

 דוע רדתסהל היה רשפא יזא ,תרוסנב אלמ ןורזמה היהו לזמה לזמתנ םא

 הקחתשה רבכ ונורזמבש תרוסנהו ,אוהד ןאמ לש ולזמ ערתיא םא םלוא .והשכיא

 .ףירצה הנוממ לש ונוצר תועיבשל הטמה תא רדסל היה רשפא יא ,קיר יצח ותריתוהו

 הדובעה ןמ ובוש תעב ,הנוממה ידימ םירומח םישנועו םיטבש םינוכנ ויה הזכ ריסאל

 .ברעב

 הכירצ התיה ,ץע תרוסנב האלומ איה ףא רשא ,וניתושארמל החנוהש תירכה

 קילחהלו ץהגל םיכירצ ויה ןכ ירחאו ,הכימשה תא ומירה הילע .הטימה שארב דומעל
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 טעמ ןנערל הצחרה ירדחל ורהימ ,הכאלמה םויסב דימ .םישרק ינש םע הטימה תא
 .רקובה תחוראל רותב דומעל ונזפחנ םשמו ,םירק םימב םינפה תא

 ,תע התואב .הנחמה ךותב טלחומ טקש ררש ,הדובעל םיריסאה ואצי רשאכ

 לכה םיריסאה ושע םא ,הטימו הטימ לכ קדבו ,תרוקיב ןתיבה לע הנוממה ךרע
 בושיש ול הכיחו ריסאה לש ורפסמ תא םשר ,ויניעב ןח אצמ אל אוהשמ םא .שרדנכ

 .םישק םישנועב ושינעה זאו ,הדובעה ןמ

 שאר היה ,ברוצה רופכב ,ףרוחבו ,טהולה םוחב ,ץיקב ,השק הדובע םוי ירחא
 :ארקנש שנועה תא םהל ןתונו ,הפי תוטמה תא ורדיס אלש ויתונברק תא ףסוא קולבה

 ןהילעמו ,הלעמ יפלכ תומרומ םיידיהשכ םייכרבה לע דומעל ונייהד ,"ןגיוב ינק"

 ךכ .ףרועה ירוחאמ ןקיזחהלו םיידיה תא עולקל וצלאנש וא ,ץוהיגה שרק תא דימעה
 תא תוצרל ידכ רבכ יד היה יכ טילחה ירזכאה הנוממה רשא דע ,םיללמואה ודמע
 .שנועה

 ףסוי רענה ,15-ה ןב ריעצה יחא םע דחי ,22 רפסמ קולבל יתרבעוה תע התואב

 יניעב ןח האצמ אל ותטימש םעפ הרק הנהו .תפתושמ הטימ התיה ונל ,לי'ז בקעי

 דומעל ותוא שינעה הדובעה ןמ ונבש רשאכ .ינמרג עשופ ריסא היהש ,קולבה שאר

 .דבכ ץוהיג שרק לטומ םהילעו ,תומרומ וידישכ בר ןמז

 הנחמב קולבה ינקז לש םפוצרפ

 תא ודביא אל םה .םיבוט םיקולב ישארל וכזש םינתיב רפסמ ויה ,םנמא
 וגהנתהו רצימב םתויהב םיריסאל ורזע ,םיכושחה םימיה םתואב םהיתונותשע
 םתומד תא ודביא ,םיקולבה ינקז לש םבורד םבור לבא .תישונא הרוצבו תונידעב
 תורצ תנמב םיריסאה תא ועיבשה םה .םייתש לע תוכלהמ תויח ושענו תישונאה
 ,םינמרגה ,ישונאה ןימה תאלח ,םירומח םיעשופ ויה וללה םינוממה .םירורמו
 ,וללהו .םינשב תורשע הזמ רהוסה יתב לכמ םיריסאו םיחצור ,םיניארקואהו םינלופה
 .תומדא ילע םונהיגל ןתיבב ריסאה ייח תא ושע .ס .סה ישנא יניעב ןח אוצמל ידכ

 57 'סמ קולבל ונלש הדובעה תגולפ תא וריבעה ,1 'סמ להאה ןמ ונרבעש ירחא
 טסוח ,אשפיל תליהק ינב תיראשו ,יבצ םהרבא ר''הומ ,לי'ז יבא םג ררוגתה םש
 .טק עגרל אל ףא החונמ ןתנ אלו ,ותעשר חוכ תא דימ הארה קולבה שאר .תולילגהו

 ידכ תחא הרושב בצייתהל קולבה שאר דקפ ,ךרפמ הדובע םוי ירחא ,םעפ
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 ןח יתאצמ אל הארנכ .יב תורגתהל ליחתה ילא עיגהשכ .םייקנ ונישאר םא קודבל

 ילא לכתסה בוש תפסונ הקידבל יתרזחשכ .שדחמ ץחרתהל יתוא חלש אוהו ,ויניעב
 תא קרמל ליחתהו הפירח הדוס תקבא םע ,הבע תשרבמ חקל אוהו ,תוינחצרה ויניעב
 ונב וציאה םישגונהו ,דאמ קזח היה ברשה ,טלמ יקש ונבחס הז םויב .בואכה ישאר

 ןמ ררחתשהל היה השקו יפוג לכב טלמה קבדנ ,הארנכ ,הז תמחמו ,ףרה אלל דובעל

 ,םירמה םירוסיה תא תאשל לכוא אלש יתבשח יב לפיט הזה עשרה רשאכ .ךולכלה
 .םלשו יח וידימ יתאציש יתחמשו ונממ יתררחתשה ישוקב

 רקובה תחורא

 תחורא תלבקל רותב ונדמענ ,הצחרה רדסו תוטימה רודיס תכאלמ םות םע דימ

 דיל ןמיס םשור הנוממה היה ,הלופכ הנמ לבקי אל שיאש חיטבהל ידכ .רקובה

 .ותנמ תא רקובה לבק רבכ הזה ריסאה יכ תעד ןעמל ,ישיאה רפסמה

 ופיסוה הזלו ,ץע תרוסנב ברועמ חמקמ יופא ,רוחש םחל עבר ונל וקליח רקובב

 הפק לש ףכ ונלביק הייתשל .קינקנ לש הקד הסורפ וא הביר תיפכ ,הנירגרמ תיזכ םג

 .םייולק םירועשמ ושענש םירוכע םירוחש םימ ,רוחש

 ,תודולח תוחלצ וקיזחה םהידיב ,םיבערומ םישנא לש הרוש הבנדזה ףירצה דיל
 אופקה םפוג תא םמחיש רוחשה הפקה תיפכו ,רקובה תחורא תלבקל םרותל וכיחו
 תחלצה קוקיל תכאלמ םותבו ,הנורחאה הפטה דע הפקה תייתש םותב .קסורמהו
 תועש לכ וכלה ומע ,םיינתמה ביבס לזרב טוחב וא לבחב ילכה תא ורשק ,הקירה

 .הלילחו סח ודבאל אלש ידכ ,םהיניע תבבכ וילע ורמש הנחמה ךותב וליפאו ,הדובעה

 היה הפקה ירמש תא ונממ דרגלו קירה דודה לע רעתסהל חילצהש ריסאה

 ןובאיתב ללשה תא לכואו הניפב לזמה רב ול בשיתמ היה הזה רצואה םע .רשואמ

 לכלכל לציכ ועדי אלו ,תוצע ידבוא םיריסאה ויה רקובב םחלה תנמ תא ולבקשכ .בר
 הדובעה תעב בלה שלחי ,לכה תא רקובב וישכע ולכאי םא .םויה ךשמב םמצע תא

 אלו ררופתי לכהש ירה ,תונמ המכל הנמה תא וקלחי םאו ,לכוא רסוחמ םויה ךשמב
 .תחא הדועסב וליפא םחל םעט םועטל םדיב הלעי

 ןיבו היצילאגו ןילופמ םיקיתוה םיריסאה ןיב תועד יקוליח ויה וז הלאשב

 ונעט ,םינש רפסמ ךשמב הנחמב ורסיתה רשא םיקיתוה .הירגנוהמ םיירטה םיריסאה

 ,םה ךכו ,דימו לכה לוכאל םיכירצ ,םחל לש המועז ךכ לכ הנמ םילבקמו רחאמ יכ
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 םויה לכ םא ,ונעט ,הברדאו ,בלה תא דועסל ידכ הזב היה םתעדל .וגהנ ,ןכא
 דוע לדג לבסהו ןובאיתה תא הרגמ אוה ירה ותוא םילכוא אלו םחלה לע םילכתסמ

 .רתוי

 םחלה תנממ וכסח םה .תרחא הירגנוהמ םישדחה םיריסאה וסרג םתמועל
 תעב ,רחואמ רתויל הסורפ ,רקובה תחוראל הסורפל התוא וקליחו ,רקבב ולבקש

 ויה וללה םינכסחה .ברעה תחוראל םייריש ופיסוה ףאו ,םירהצה תעשב קרמה תעימג
 תמחמ קורה תא ועלב םויה לכו ,םנטבל ביבס בטיה תורושק תוליבח םע םיכלהתמ

 .תחא תבב אלו םירוריפ םירוריפ ,אעמק אעמק ולכא םחלה תא .בלה תושילח

 הצר והשימ םא .הנחמב ןיכס וא ףכ תקזחה לע ףקות לכב לטוה טלחומ רוסיא

 רבועה עבטמב םלשלו ,רוחשה קושב ומצעל תונקל בייח היה ,וללה תורתומה תא

 תזחשה ידי לע ,ןיכס םג ושע ףכהמ .םחל הנמ וא קרמ תחלצ ונייהד ,הנחמב רחוסל
 הונימטה ,םיניע עבשב ורמש וזה האיצמה לע .םחלה תא וסרפ הבו ,הלעמל תידיה

 .הומירחי לבל םיינמרגה םירמושה יניעמ הוריתסהו ,ליעמה יפנכב קומע קומע

 ךרפה תדובע לא דעצמה

 הז היה .ןומעפה לש ינשה לוצלצה עמשנ ,הפוטחה רקובה תחורא לש המויס םע
 ישנא לכ תא תונמלו רופסל ידכ ,"ץאלפ לעפא"'ה שרגמב ףסאתהל האירק ןמיס

 .ס .סה יסגלק וליכש רחאל .הדובע תוקלחמלו תוצובקל ,ןכ ירחא ,רדתסהלו םיפירצה
 ומיאתה וללה םינותנה םא ,םימוכיסה תא וכרעו םיפירצה ינכוש תריפס תא
 תצובקב שיא שיא ,ןגראתהלו רזפתהל ןמיסה תא םינתונ ויה םהידיב ויהש תומישרל
 רשא דע דומעל םלוכ וראשנ ,והשימ רסח םא .הדובעה םוקמ לא תאצלו ותדיחיו

 .ולרוגב הלע המו רסחה אוה ימ ואצמ

 םיאצויה תא תינשב ורפס רשא םיעשורמ .ס .ס יניצק ודמע הנחמה רעש דיל
 תא דירוהל הדוקפ ןתנ ,רעשה לא וברקתהב ,הצובקה שאר ,"יופאק"'ה .הדובעל
 ,תותמוכ תא הצובקה לכ הריסה ,הדוקפה עמשל .'!פא ןעצימ"' :שארה ןמ תותמוכה
 .הילע םינמנה םיריסאה רפסמו ודנמוקה רפסמ תא רסמ אוהו

 ונילע ודקפ הליחת .הדובעה ןמ הרזחב ודעצ רשאכ ,תינשב ורזח וז הלועפ לע
 רתונ אל אוהשימ םא חכווהלו הנחמל םיסנכנה רפסמ תא קודבל ידכ ,דקפתהל

 ,רקובה לש הריפסה תואצותל םיאתמ רפסמה היה םא .קרע וא הדובעה ילעפמב
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 המ ררבתה רשא דע הנחמל ונתוא וסינכה אלו דומעל ונראשנ ,אל םאו ,המינפ ונסנכנ

 דשח ררועתה םאו ,םיריסאה תא .ס .סה ישנא וקדב הריפסה תעב .רסחה ריסאל עריא
 ספתנש ימל ול היה יובאו יוא .הצובקה לכ תא ובכע ,םייוסמ ריסאב והשלכ
 .ופירצל םימלש םירביאב רזח אל אוה ,ותלקלקב

 רוניכבו ףותב

 םינמרגה םילבחמה לש םייטסידאסה םהישעמ תא טורטורפב ראתל רשפא יא

 אל םהישעמ תרמוח תא ראתל וסניש המכו ובתכיש המכ .תונחמה יבשויב וכרעש

 םיעצמא ,לעשו דעצ לכ לע ,ושפיח םה .םירוראה םידזה ודרי הילא םוהתה תא וגישי

 .םהיעצפ לע חלמ תורזלו םירורמב םהידוקפ תא עיבשהל דציכ

 ,םינגנ םיריסאמ הבכרוה רשא ,םילכה לכמ תרומזת וביצה הנחמה רעש ינפל

 םינגנמ רשאכ .הדובעה לא םיריסאה תא ווילו ,םיזילע םישראמ ,תעה לכ ,ונגינ רשא

 ןימי לאמש .יאבצ חסונב , תאז תחת ,דועצל וצליא םיריסאה תא לבא !דוקרל םיכירצ

 .תועשורמ תוארוהו תוריזגו םיקוח , . . .ןימי לאמש

 זועה ימשגב ,םיאמצו םיבער ,ךרפה תודובע לא םינשבכה ידירש םהל םידעוצ

 םיגלש תופוס לש ןמוציעב ,ברוצה רופכב ,םהיתומצע דשל דע םתוא וביטרהש
 ארונה ןוסאהמ ,םיפוחסו םייווד םהו ,תוזעה תוחורה תורעסבו גלשה תומירע ךותב
 דיל םיבצינ םירוראה .ס .סה ישנאו ,םילובחו םיעוצפ ,םישושתו םילוח ,םתוא דקפש

 . . .ונדיאל םיחמש ,סלקו געלל ונתוא םימשו ,הזחמה ןמ םינהנ םהשכ תרומזתה ישנא
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 םיושע קרפ

 הנחמב האפרמה

 דבלמ .הנחמה ךותב םינפ תודובעב םיקוסע ויה םיריסא לש ירעזמו ןטק רפסמ
 ,םיטייח :ןוגכ ,עוצקמ ילעב רפסמ םג הנחמב וקסעוה ,םהירזועו םיקולבה ישאר

 ודבע רשא םישבוחו םיאפור ,דרשמה ידיקפ ,תרומזת ישנא ,םיחבט ,םירלדנס
 .הנחמה תאפרמב

 .לזמב יולת לכה היה ,השק הדובע תונואתב עצפנש וא םיריסאה דחא הלח םא
 לביק םש ,םילוחה תיבל םימי רפסמל לבקתמ היה הלוחה לש ולזמ לזמתה םא

 תאשלו ךישמהל היה לוכי םדא ותוא .ונתיאל תצקמב בשו ולמעמ חנ ,יאופר לופיט

 חלשנ אוהו ,ויעצפ תא ול ושבח ,ול קחיש אלו ולזמ ערתיאש ימ םלוא .לועב ךכ רחא

 ,ולזאו וכלה ויתוחוכש תורמל ,ותדובעל בושל ץלאנ היה תרחמלו ,וירוגמ םוקמ לא

 .דמעמ קיזחהל היה לוכיש המכ דע תונעתהלו ךישמהל

 .ס .סה יאפור .הנכס תקזחב ,שממ ,התיה םילוחה תיבב בר ןמז ךשמל תוהשה

 אל יכ םהל הארנ היהש הלוח לכ הנושארה תונמדזהב ץיוושואל חולשל םירהממ ויה

 לדתשמ היה ,וז הביסמ .רתוי רזח אל םשמו ,הנושארבכ ,הדובעל םורתלו רוזחל לכוי

 ויה .םילוחה תיבב בכשלו ראשהל אלש ,האפרמב הנושאר הרזע לבקל אבש ריסא לכ

 .םילוחה תיב ןתיבב ראשהל אלש דבלבו םלועבש םירוסיה לכ תא לובסל םיפידעמ

 יכ הנומאו הוקת ךותמ ,הובג םוחמ םילבוס םהשכ הדובעל תאצל ופידעהש ויה
 .הנחמה תאפרמב בכשמל לופיל אלש רקיעה ,הלחמה לע ורבגתי ןמזה תצורמב

 םהבש תוצובק ,לשמל ,ויה .הווש הדימב תורצה ויה הדובעה תודיחי לכב אל
 תומדא ילע םוניהג התיה םתדובעו ,השודג הדמב תושיגנו תורצ םיריסאה ולבס
 רועמ םייושע םיטבשב וכיהו ,תולקמבו תולאב םהישארב וטבח םישגונה .שממ
 תא ופחדו וצחל הדובעה ילהנמ .תדחוימ הביס לכ אלל ,םיריסאה תא ימוגמו

 . .ס .סה תדקפמל חי'וד םירסומ ויה טועפ רבד לכ לעו ,םידבועה

 .ינשה תא דחא וריכה אל ,טושפ ,הנחמל םיריסאה ובש רשאכ יכ אלפ לכ ןיא

 ,םירתסנו םייולג םיעצפבו תוחופנ םילגרב האפרמה דיל רותב ודמענ םינועמה

 םילוחכ םינמיס וטע רובשה םפוג תא .הדובעה ילהנמ לש םהידימ םיכומו םילובח
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 בקינש םרועו םוחה בורמ רוחשל ךפה םרשבש הלא לכ ,ובחרלו וכרואל םירוזפ
 .היהשמ תרחא תומד םדאל ונתנ ,בקרו הלגומ אלמתהו

 ,האפרמה דיל הרושב םידמוע ויה ,וללה םיללמואהו םילובחה םיריסאה

 ולבקי ילוא .תובואכה םהילגר תא םהל ושבחיו םלזמ לזמתי אמש . . .ילוא םיכחמו

 .הדובעה ןמ שפרו טיט אלמה ,יתלגומהו חותפה עצפה תא חושמל החשמ יהשזיא
 לא עיגהל ולכי םירידנ םירקמב קרו ,תוכורא תועש םיתיעל הכרא רותב הדימעה

 ,רותב תועש רפסמ תב הדימע רחאל ,םירוגמה ףירצל ובש םעפ אל .שממ שבוחה
 .חותפה עצפה תא שובחל היקנ תשובחת תכיתח וליפא ולבקיש אלב

 ןוחטבו הנומא לש ןחוכ

 יריסא ובאש ןינמ ,ןיבהל אוה ,םש היה אלש ימל השק ןיידעש םירבדה ןמ דחא
 םהירוסי לע רבגתהל ידכ םהל םישורד ויהש וללה םירידנה תוחוכה לכ תא תונחמה

 םהל בראש יטסידאסה חצורה םע קבאיהל בלה ץמוא תא וחקל ןינמ ?םירמהו םישקה
 ץוצרו רובש היה דחא לכש ןמזב ,הזה בצמב דמעמ וקיזחה דציכ ?הניפ לכב
 קזיח ,םצעב ,המ ?םירוראה .ס .סה ישנא לש תועשורמה םהידיב ולוכ דבעושמו

 ?שואיה תועורז ךותל לופיל אלש הנחמה יריסא תא דדועו

 ,םירוהה תא ,לכה תא רבכ דביא אוה יכ דחא לכ עדי תע התואב יכ ,איה תמאה
 ומש תא וליפאו ותוריח תאו ושוכר לכ תא ,תויחאהו םיחאה תא ,םידליהו השאה תא
 תעב וליפא ידוהיה דביא אל ותוא דחא רבד קר היה םלוא .רפסמב ףלחוהש יטרפה
 תייישה יכ הקזחה הוקתה תא ,םימלועה לכ ארובב ןוחטבה תא ,תוומלצה איגב ותויה

 ירבד לכ םימייקתמ דציכ ושיגרהו וארש ירחא וליפא .לארשי ינב תא בוזעי אל
 (דמ ,וכ ארקיו) הייבקה לש ותחטבהב ונימאה ,םרשב לע הרותב הבותכה החכותה
 יתירב רפהל םתלכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו''

 היהו םיחוטב ונייה ,ץקו ףוס אובל בייח םירוסיל יכ ועדי ."םהיקלא 'ה ינא יכ םתא

 .לארשי יררוצ לש םתלפמב תוארל הכזנ דוע יכ ונל רורב

 םישקה םינמזב וליפא ושאייתה אל , תווצמו הרות ירמוש ,םיידוהיה םיריסאה

 ,ןוימה תולועפ ולחה רשאכ ,לבסהו תורצה ופכת רשאכ וליפא .רתויב םירמהו
 םהירבח ,םהל םירתונה םהידלימ דרפהל םיכירצ ויה םירוהו ,"סעיצקעלעס''ה

 ועדי רשאכ וליפא .רתוי בוט היהי דועש הוקתה םתוא התייחה ,םהירכמו םהינכש
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 םהל םיארנ ויהש םימיה תא ונמו ורפסש תעב וליפא ,םייחה ןיב םניא רבכ וללהש

 ,םנוחטב תא ודביא אל תאז לכב ,שדוח דועו עובש דוע ,םוי דוע ,םהייחב םינורחאכ
 וקזחתהו ,םתנומא חכב ,ןהילע רבגתהל וללה וחילצה תורצ לש שעוג םי ךותבו
 .רתוי םיבוט םימיל הווקת ךותמ ,םהיתוחוכ תיראשב

 ןיליפת תחנה תווצמ םויק

 תחנה תווצמ תא םייקל היה רשפא יא ,ץיוושואל ונאובל םינושארה םימיב

 לע רעצ הפיסוה קר איה התעו ,ונילא קיעהל המצע ינפב םג הב היהש הדבוע ,ןיליפת

 תונש לכ ךשמב רשא םידוהי םתוא ,ונלש םידוהיה .שפנה תמגע תא הריבגהו רעצ

 םיכומ םמצע תא ושיגרה ,ןיליפת תחנה תוצמב דחא םוי וליפא וריסחה אל םהייח

 הלדה החוראה .ןיליפת תחנה אלל וללפתה הזה םויב יכ םעדויב ,םיילפכ לפכב

 םנמא .םהל ללוע רשא לע םשפנל עוגרמ ואצמ אל םויה לכו ,םנורגב םהל הדמענ

 םירסח רשאכ הליפתל שי םעט הזיא לבא ,רקוב ידמ ןינמב הליפת וריסחה אל
 .ןיליפתהו תילטה

 הלוגס ידיחי המכ ויה ,הנחמה יאנתל ,טא טא ,ונלגתסהש רחאל ,רתוי רחואמ

 הצר והשימ םא .ןיליפת לש תוגוז רפסמ הנחמה ךותל ובינגהו םשפנ תא ופריח רשא

 ויניינע תא רידסהל קיפסיש ידכ המכשהב םוקל היה בייח ,ןיליפת חינהלו ללפתהל

 ,םיפירצה דחא ירוחאמ דומעלו תאצל וילע היה ןכמ רחאלו ,תוריהמב ףירצה ךותב
 .םחינהו ןיליפתה תא לביק םש

 ,תוכרבה תא וכריב .םיעגר רפסמ רשאמ רתוי הכרא אל ןיליפתה תחנה לכ
 דימו ,"'דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :עמש תאירק לש ןושארה קוספה תא ורמא
 .רותב וירחא אבה ידוהיל םורסמו ןיליפתה תא וריסה

 ןיליפתה תחנהל רותב ,בקעיו קחצי םהרבא לש םהינב ,תונחמה יריסא ודמע ךכ
 הריפסה דעומ אוביש ינפל הווצמה תא םייקל וקיפסיש ידכ ,המחה ץנת םרטב דוע

 תא לוטילמ ,'ה יארי ,םידוהי םתוא וקפאתה וללה םישקה םיאנתב וליפא .תיללכה
 תא וחינהו םימש תוכלמ לוע םהילע ולביק אל דוע לכ ,םהיפ ךות לא המועזה הנמה
 םיכומ ,םיצוצרו םירובש הנחמה לא םיבש ,תכרפמ הדובע לש םוי רחאל .ןיליפתה
 רובע .עודיה ףירצה ןווכל ?לכ םדוק םיצר ןאלו ,השלוחו בערמ םיפופכו םילובחו

 ארובל הכדנו רבשנ בלב ,םירתונה תוחוכב קועזלו ,עגרל ןיליפת גוז לבקל ידכ ?המ
 ."דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :םימלועה לכ
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 ולביק םלוכ .דובעישה ישוק לע תונעטב אב אל דחא ףאו ןנואתה אל דחא ףא
 יכ לע רשואו קופיס יאלמו ןוצר יעבש ויה םישנא .הבהאב ארונה לבסהו םירוסיה תא
 :עמש תאירק לש הנושארה השרפה תא תוחפה לכל דיגהלו ןיליפת חינהל םויה ולכי

 . .."ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאוי'

 הדובעה למעו ץחלב

 אשפיל ינב לש הדובעה תדיחי לע הלטוהש הכאלמה התיה ,ליעל ונרפיסש יפכ

 ,הדובע חיגשמ םג ונלביק השקה הדובעה לע ףסונ .אנוב ילעפמב רתויב תושקה ןמ
 ןייטצה רשא ,ינמרג ידוהי ,הנחמ ריסא היה הלה .דחוימב עורג ,"רעטייברא ראפ"

 .םירוראה םינמרגה ויבושמ רתוי דוע םידוהיה ויחא לש םמד תא זיקהו ותוירזכאב
 ןיא םנח ,ינמרגה ןטשל םתמשנו םשפנ תא ורכמ ,והומכ םידוהי םישגונ דועו אוה

 וצחל וללה לעילבה ינב . .ס .סה יחצרמ תא ותריש םה תונמאנבו תוריסמב .ףסכ

 .החונמו המישנל דחא עגר אל ףא תתל ילבמ ,םתדובעב םידוהיה תא וקחדו

 ,םויה לכ ,ונילע קעוצו ,הדובעל ונתוא ץירממו ףדור היה הזה ידוהיה שגונה
 תא ונתאמ איצוהו ונילע רמש ןמאנ בלכ ומכ . . .דובעל . . .דובעל . . .רהמ . . .רהמ

 הז היה רבכ ,ובג תא רשיל והשימ הסינ םא היהו .ונב התיהש הנורחאה חוכה תפיט
 יצאנה ןטשה לש ''תוינורשכ''ה וידי קר .האלה ךישמהל וב ץיאמו ופחוד ,ודיל דמוע

 תא ריסהל וחילצה םיסגלק םתוא קר .םידוהי םתוא תומדב ףרט תויח רציל ולכי

 םירוראה קר .הלאכ םילפא םישנרבל םכפהלו לארשי ינב וניחאמ ישונאה םלצה
 לבוח לקמל םואשע ,תוינחצרה םהידיב רישכמל םוכפהו םידוהיב ושמתשה םינמרגה
 .םמצעמ םצעו םרשבמ רשב אונשלו ,דחא בא ינב םהיחאב תודרלו תוכהל

 השקה הדובעה תדיחי ישנא ןיב ינא םג יתייה ,אנוב הנחמב םינושארה םישדחב
 דרפהל יתיצר אל לבא .תושיגנהו לבסה תא ירשבו ירוע לע יתשח ,אשפיל לש תאזה

 ריעצה יחאו ינא ,ונלבס ןכל .אשפיל תליהק ינבמ אלו ,לי'ז יבצ םהרבא 'ר יבאמ

 עצמאב לבא .ףרה אלל ונורסי רשא םיטסידאסה םישגונה ןמ ,ל''ז בקעי ףסוי רוחבה
 זאו ,ונילגר תא ונאשנ ישוקב קר ,םישושתו םישלח ונישענ ,םוחה רבג רשאכ ץיקה

 לש השקה הדיחיהמ ונרטפתה ךכו ,תרחא הדובע תדיחיל ףרטצהל ונידיב הלע

 .ונלש םירוגמה ףירצמו אשפיל

 המכ יפ השק הדובעה התשענ ,םיכוראה זומת ימי ,ץיקה ימי ועיגה רשאכ

 תא תושעל רתויו רתוי ונילע וצחל ,םדה יאמצ ,םישגונהו רחאמ לכ תישאר .המכו
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 תיראש תא לצנל וצרו ,ברקו ךלוה םפוס יכ וחירה וללה םירוראה םיצאנה .הדובעה

 תא ודביא רבכ הנחמה ישנאש ינפמו ,תאז הביסמ .םידוהיהמ תלעות קיפהל ןמזה
 וכלה אל רבכ הנחמה ישנא .רתויש המכ קיפסהל ונב םיציאמ ויה םהיתוחוכ

 וטלב תומצעה .ףוגה לא תודומצ תובתות םילגר ויה וליאכ ןתוא וררג םה ,םהילגרב

 .תולקמכ םישביו םימונצ םיארנ ויה םישנאהו ,קדה ליעמה ןמ

 ץעה תוילוסמ םיילענה

 .ס .סה ישנא יניעמ ריתסהלו םילושכמה לכ תא רובעל והשימ ידיב הלע םא
 םישנא .וניע תבבכ םהילע רמש אוה ,ותיבמ איבהש תובוטה רועה ילענ תא ץיוושואב

 ,םהילענ תא ונקתיש ידכ ,הנחמה ירלדנסל ,םהלש םחלה תונמב ,םימלשמ ויה הלא
 תויושע ויהש ,הנחמה ילענב םפילחהל אלש רקיעה ,רתויב יביטימירפה רבדב וליפא
 .הבע ץעמ הילוסה וליאו ,דבמ ןוילעה קלחב

 ףא לבא .תועורקה ץעה ילענ תא ,םעפ ידמ ,םיפילחמ ויה הנחמה תואנספאב

 הכוראו הלודג לענה התיהש וא .לגרה תדימל קוידב המיאתהש לענ ונלביק אל םעפ

 רוע ייוריגל ומרג ,םידדצה לכמ וצחל וללה ץעה ילענ .ידמ הרצ התיהש וא ,ידמ

 תוכמה תמחמ דימת ןתוא שובחל ונצלאנש דע תועבצאה תא וצצופו םיילגרב
 יפ םישונא ושענ ,ץיקה ישדח לכ ודילגה אלש םיעצפה .ןדי לע ונל ומרגנש םיעצפהו

 .םירקה ףרוחהו ויתסה ישדח עיגהב המכו המכ

 םהילענ לע .תוקומעה תורהנמב ודבע רשא םיריסאה לש םלרוג היה רמו ער

 םלגר ףכ העקש ,ודמעש םוקמ לכב .םשמ לגרה תא םירהל היה השקו טיטה קבדנ

 .בוטרהו קומעה ץובה ךותב

 תעב גלשה יתיתפ .גלשה דריש תעב ,ףרוחב בצמה השענ ,השק המכו המכ יפ
 ויה ךכמ האצותכ .תובע ושענ תוילוסהו ץעה ילענב דימ תוקבדנ ויה ,הצרא םתדירי
 קילחמ םדא היה םא .ולפנו ודעמ ףאש הלאכ ויהו ,הכילהה תעב תומקעתמ םילגרה
 .םוקל ידכ וירבח תרזעל קוקז היה ,ובג לע אשמ אשנש תעב לפונו

 בערה תמחמ םויל םוימ שולח השענ ,לי'ז יבצ םהרבא 'ר יבא דציכ יתוארב

 ףסוי רענה ,יחא םע קלחתהל יתטלחה ,ותוא םיבזועו םיכלוהה ויתוחוכ לע עיפשהש
 ונגהנ ךכ .וניבאל ונאבה ונל רתונש קלחה תאו ,תחא הדועס לש הנמב לי'ז בקעי
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 ,וניבא תא וב ונדביכ ,וניפמ לכוא תצק ךוסחל ונלוכי קר םא ,ץיקה תומי לכ ךשמב
 .ץיוושואב שאה ינשבכל וחלשי רשא ,''עיצקעלעס''ה ,ןוימה ןמ וליצהל וניסינ הזבו

 "אנוב" קרמ

 .תוקרי קרמ ,םירהצה תעל וקליח ,אנובב ,ןבראפ .יג .יא לש תיקנעה הישעתב

 .םהילע ופצ םידחא תוקרי רשא ,םיעובצו םירוכע םימ הלא ויה .'פוז אנוב"' :ול וארק

 קרמ ידווד הדובעה םוקמל ואיבה םירהצבו ,אנוב לש יקנעה חבטמב לשבתה הז קרמ
 לכל תחא ףכ ,קוידב תבשוחמ םידבועה לכל השורדה קרמה תומכ םהבו ,םייקנע

 .רתוי אלו תלוגלוג

 עוצקמה ילעבו םיסדנהמה םע דחיב דובעל לזמה םהל לזמתנ רשא םיריסאה
 לכואהו ,רתוי החונ התיה םש הדובעה .תמייוסמ הלקהב ושיגרה ,תויעוצקמה תודיחיב
 םיריסאה תבוטב וניינעתה הדובעה ילהנמו םינמרגה םיסדנהמה .רתוי בוט היה ןכ םג
 הלא רקיעב ,תורחאה תודיחיב לבא .ןיזמ קרמ רתויו לכוא רתוי םנעמל וגישהו

 םידבכה לזרבה תורונצ תא םהיפתכ לע ואשנו ,תוחושו תורהנמ םויה לכ ורפחש
 וצלאנ םינועמ םיריסא םתוא ,דחא לכ םרגוליק םישימח ינב טלמ יקש לש תואשמו

 םיעובצ םימ רשאמ רתוי היה אל ,רומאכ רשא ,אנוב קרמ לש תחא תיפכב קפתסהל
 .םימח

 תנמ ויהש םירמה םירוסיהו תורצה תא רייצלו ראתל לגוסמש הז אוה ימו
 ויה םיריסא תואמ שמחכ ."ודנמוק לבאק" :םשב הארקנש הדובעה תדיחי לש הקלח

 ,ץיקב .המדאל תחתמ ,תרפועמ ורצויש למשחה ילבכ תא ,ומויב םוי ידמ ,םיכשומ
 ויה תורהנמה ,הדובעה תא לובסל ,אוהש ךיא ,היה רשפא דוע ,םיטהולה םימיב

 ועיגה רשאכ םלוא .תיסחי ,הקלח הרוצב הרבע ,השק התיהש המכ ,הדובעהו תושבי
 ער ,תדרל גלשה לחה רתוי רחואמו ,הצרא וכתינ םיזע םימשגו ,םירקה ףרוחה ישדח
 ,תואופק םידיב םתדובעב ךישמהל וצלאנ "ודנמוק לבאקי'ה ישנא .םלרוג היה רמו

 דמעמ וקיזחה אל ,שאר דעו לגר ףכמ שפרהו טיטה ןמ םיכלכולמו םיבוטר םתויהבו

 .םתמשנ תא וחפנ יגארט ןפואבו ,בר ןמז

 הדובע תדיחיב טלקהלו רדתסהל ונחלצה ,לי'ז בקעי ףסוי רענה ,ןטקה יחאו ינא
 ונשכר ,ונלש םירוגמה הנחמל ותוא איבהלו קרמ ךוסחל ונלוכי םש .רתוי הבוט

 ,םוי לכו ,ונלש קרמה תנמ תא ונכסח וב ,חפמ יושע היהש ילכ ,םחל תרומת
 אל .ונכסחש לכואה תיראש תא שלחה וניבאל םיאיבמ ונייה ,הלודג שפנ תוריסמב
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 .ס .סה ישנא ונתוא וספתי אמש ששחמ ,הסינכה רעש דיל דחפו המיאמ ונדרחנ םעפ

 .דבכ שנועב ונתוא ושינעיו ןוזמ םיסינכמ ונא רשאכ

 ,ץיוושוא תונחמב הארה ,הנש הרשע השמח ןב אלפומה רענה ,בקעי ףסוי יחא
 ךכל ךרדוהש ילב ,תיאליע תישפנ הרובג לש םיאלפומ םישעמ ,אראד ,ץיוויילג ,אנוב
 תאז לכבו ,הדרחל דע בערומו הנועמ ךלהתה אוה .הגירהה איג לש תוביסנבו םיאנתב
 ול היהו הנומא לש ץוצינ וב קילדהש רבד ,ןיליפת תחנהו רובצב הליפת ריסחה אל

 .ועמשמכ וטושפ םייח םס
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 דחאו םירשע קרפ

 םילגנאהו םיאקירמאה םיציצפמה

 הנחמל ונאובל םינושארה תועובשב רבכ ולחה תירבה תונב לש תוצצפהה

 ,ומויב םוי ידמ טעמכ םירוקיב וכרע םילגנאהו םיאקירמאה םיציצפמה ."אנוב"'

 .םייאבצה םהיסיסב לעו םיינמרגה הישעתה ילעפמ לע תוצצפ וליטהו

 םינמיס וירחא ריתוהו חטשה לכ תא שלב רשא רויס סוטמ עיגה הנושארל

 בר אל ןמז רובעכ .תוצצפה תא ליטהל שי ןהבש תומוקמה תא ונייצ רשא ריואב
 וריתוה ,וקלתסה רשאכ .עצבמה תא םילשהל םיציצפמ תורשע לש תוקהל ועיגה

 .לודג ןברוחו סרה ןהירחא

 םאוב לע שארמ םיעידומ ויה ,ןבראפ .יג .יא ילעפמב הדובעה תועשב ,םויב

 לש םהיתובביו םהיתוללי ועמשנ תשורחה תיב תוניפ לכמ .םיציצפמה לש יופצה
 ימ ,ואצמ ותוא טלקמה לא וצרו הדובעה תא םלוכ ובזע דימו ,הקעזאה ירפוצ
 ידכ ,יקנעה לעפמבש רקפהה חטשל וחרב םירחא .תולעתו תוריפחב ימו םירקנובב
 תונב לש "םירופיצ''ה תוערוזש ןברוחב ,ןיע ביהרמה הזחמב םשמ תוזחל ולכויש
 .תוקהלב ןאכל תועיגמה תירבה

 וררחתשה תע התואב .הלודג העושיל הקעזאה התיה םינועמה תונחמה יריסאל

 ובלב ללפתה דחא לכ .השקה למעה ןמ רצק ןמזל חונל ולכיו השקה הדובעהמ

 רוקמל םיריסאה רובע היה ,החונמ לש עגר לכ .רתויו רתוי ןמז ךראי הזה קחשמהש

 ,םינוריוואה רמז תא ונעמשב ,גונעתו תחנ םיוור ונייה ,ךכל ףסונ .תואירב לש

 .ינמרגה ביואה לש תוישעתה תא תובירחמ תודבכה תוצצפהה דציכ וניתוארבו

 ,וררגנ םה ,תומדא ילע תויחל םהלש קשחה תא ודביא זוכירה הנחמ ישנא

 .םחרוכ לעב םהייח תא ואשנ וליאכ ,םחפכ תורחשומה םהינפבו תויובכה םהיניעב

 לש הרעבת שא םברקב התצוה ,רותסמה תומוקמ לא םתצורמ תעב ,עתפל ,הנהו

 תווקתה וררועתה בוש יכ הארנ ,תרתסנ החמש לש האנה ןימ תיארנ םהינפ לע .המקנ

 .אבו ברק תיצאנה היחה לש הציקו ,בורק ןוחצנה םוי יכ

 םילבחמה ,םינלבקהו םיסדנהמה ויה תוצצפה לש עצבמ לכ ירחא םלוא



 איר םדק יררה רפש

 םוקמל ורזחשכ דימ .המכו המכ יפ םידוהיה םיריסאב םימקנתמ ,םהיגוסל םיינמרגה

 תא ונמזה ונחנא וליאכ ,וכיהו וללק ,וניעו ופדיג .ףרט תויחכ חורצל וליחתה ,םתדובע

 םהילגרל תחתמ םהל תרעוב המדאה יכ םפאב וחירה םה םג לבא .םינוריואה תוקהל

 לע ןובשחו ןיד תתל וכרטצי םה יכו ,דואמ בורק ןוחצנה םוי יכ ושח םה םג ,תואמטה

 .םיילאטורבה םהישעמ

 תוקעזא ,תובורק םיתיעל ,תוצרופ ויה ,הנחמב וניהש רשאכ ,הלילה תועשב

 םע דימ .הנחמה לכ תא ודירחה רשא ,תיריוא הפקתה אוב לע תורשבמה ,תורידא

 רוסא .ולש ףירצב אצמהל היה דחא לכ לעו ,הבכ למשחה היה ,הקעזאה תריפצ עמשה

 ילייח תואמ .ושארב רודכ לבקל היה לולע תאצל זעהש ימ ,םיפירצהמ תאצל היה

 ודמע םה .הנחמל ביבסמ םילמשוחמה ליתה תורדג תא ופיקהו הצורמב ועיגה .ס .סה
 לע רומשל ידכ ,םדיב הייריה תונוכמ םע םיכורדו ,ינשל דחא בורק ,םיפופצ
 .רדגה תצירפ ידי לע חורבל הלילה תכשח תא ולצני אלש םיריסאה

 הישעתה ילעפמבו םייובשה הנחמב סרהו ןברוח

 הדובעמ םיררחושמ ונייה ובש םויה ,ץיקה ישדח לש ןושארה ימימ דחאב
 ףסוי 'בה ריעצה יחאלו יל עידוהו 22 'סמ ןתיב ןקז אב ,תצקמב חונל היה ונתנווכבו

 וליפא ,תולאש לואשל ונזעה אל .תדחוימ הדובעל תאצל םיבייח ונא יכ ,ל''ז בקעי

 ונתוא אקוד רחב יכ ויפלכ ונעשפ המו הזה שנועה ונל עיגמ עודמ ונל השק היהש

 ,םידקפמה שרגמ לע ונבציתה תדעוימה העשב ,ןכאו .החונמה םויב דובעל חלשהל
 .תדחוימ הדיחיל ונכפה ךכו ,י'אטח ילעב'' םישנא רפסמ ואיבה םירחא םיפירצמ םגו

 םילייח תצובק תייוולב ,ונלבוה ,םינתיבה לכמ םישנאה לכ ועיגה רשאכ

 ךירצש אנוב ילעפמב הפוחד הדובע הנשי יכ ונבשח הליחת .הדובעה לא ,םינייוזמ

 .יג .יא לש הסינכה רעש תא םירבוע ונא יכ תעדל ונחכונ הרהמ דע םלוא ,המילשהל

 .אנובל ונעגהש ךרד התואב ץיוושוא ןוויכל דועצל םיכישממו ,ןבראפ

 ןמו ,אנוב לש ןבראפ .יג .יא לש םייקנעה ילעפמה ובצינ ךרדה לש ןימי דצמ

 םילגנא ,םייאקירמאה המחלמה ייובש לש םייקנעה תונחמה םיסורפ ילאמשה דצה

 .אנוב לש הישעתה ילעפמב דחי ונמע וקסעוהש ,םיתפרצו

 ייובש ןיבל זוכירה תונחמ יריסא ןיב יתועמשמ לדבה היה יכ ןייצל שי
 ושע .ס .סה .יצאנה ךיירל םירפסוממ ונייה ,זוכירה תונחמב םיריסאה ,ונא .המחלמה
 רבד לכ לע ,ונתוא וכיהו ,םירמ יכה םייוניעב ונתוא וניעו ודיבעה ,וצר קרש המ ונב



 םדק יררה רפש ביר

 לא סחיה היה ןכ אל .הרעשה טוחכ םייולת ונייח ויה עגר לכב .תוצרמנ תוכמ ,ןטק
 .הדובעבו הנחמב רתוי םיישונאו רתוי םיחונ םיאנת ויה םהל .המחלמה ייובש

 לכ תישאר ,התיה הנוש היה המחלמה ייובשל סחיהש ךכל תירקיעה הביסה

 ,אבצה ישנא ידיב אלא ,.ס .סה יסגלק לש םהידוקיפ תחת ויה אל םהש ינפמ
 רשפא יא לבא , תדחוימ תועשרב ונייטצה אבצה ישנא םג םנמא ."טכאמרעוו"'ה

 ,םהלש אבצה ידמב םישובל וראשנ םייובשה . .ס .סה יחצרמ לש וזל ללכ התוושהל
 וצחל אל לבא ,וחרבי אלש םהילע ורמש קר םירמושהו ,םינוסחו םיהובג ויה םה

 םה דציכ וניתוארב ,םהב םיאנקמ ונייה םעפ אלו ,ללכ הדובעה תועשב םהילע
 .םינמרגה םהירמוש ןובשח לע םיצצולתמו ,טקשבו טאל םידבוע

 ןיינעתה ימואלניבה םודאה בלצה .הנחמב תויוכז הברהמ ונהנ המחלמה ייובש

 םמצע לע לבקלו ''הבנ'ג יקוח'' תא דבכל ובייחתה םינמרגהו ,יובש לכ לש ולרוגב

 .ומולשו ותואירב לע רומשלו המחלמה ייובשמ יובש לכ לש ומולשל תוירחאה תא

 הדמשהו רגסה הנחמב ואלכנ וללה ,םייסורה המחלמה ייובש לע לח אל הז םכסה

 .תוירזכאו תונושמ תותימב ותמוה םהמ הברהו

 ולבק םה .הנחמה יריסא לש וזמ הברהב הבוט התיה המחלמה ייובש לש הנוזתה

 ,ןובס ,תוירגיס ,רמושמ רשב וללכ רשא חולשמ תוליבח ימואלניבה םודאה בלצהמ
 וגהנ ןכ ומכו ,ונתדובע םוקמל לכאמ ירבד םיאיבמ ויה תובר םימעפ .םיקתממו הפק
 םירמושה .םיריסאל םרסומלו ,הדובעה ילעפמב קלחש קרמה ןמ םייריש ריאשהל

 הכר תוגהנתה תרומת ,הפקו תוירגיס ,ןוגכ ,דחוש םהמ לבקל ושייבתה אל םיינמרגה
 .םהיפלכ תישונאו

 הדירחמה הרעבתה

 .ץיוושוא תברקב ,לודג הדשל ונעגה ,תונחמ רפסמ ונרבעש רחאל ,ףוס ףוס

 רופחל ונקפסה םרטב .תושעל ונילע המ ונל וארהו הדובע ילכ ונל וקלח םירמושה

 ריואה ללח תא הרידא הקעזא החליפ ,עתפל ,הנהו ,המדאב הנושארה הריפחה תא

 חטשה לכ לע ריטמהל וליחהו םיציצפמ הנחמה ימשב ועיפוה הרהמ דע .טקשה
 ריואה תא ךסמל וזרדזה םינמרגה .הביבסה לכ תא ודירחה רשא הרעבת תוצצפ תואמ
 ולפנ תוצצפה ,םהל ליעוה אל רבד םוש םלוא ,תשורחה יתבל לעמ ,יתוכאלמ לפרעב
 .ונמוסש םידעיה לע תונקיידב

 .ונשפנ תא ליצהל ידכ הסחמ םוקמ ונשפיחו ונסנ רשאכ ,ונתוא וזחא המיאו דחפ
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 דע ,םידדצה לכמ תוירי יפוליח םג ולהנתה ,ונילע ורטמוהש תוצצפהה דבלמ

 ,םתס ונבכש ןכלו ,םוקמב ויה אל ןוחטב תולעתו םיטלקמ .עזעדזהל הלחה המדאהש

 יתבל לעמ הלעו אשנתה ךימסו רוחש ןנע לש ךסמ .םיקוריה םיבשעה ןיב המדאה לע
 .שא תובהלב ולעש תשורחה

 ילכשכ ,םוקמל םוקממ םמצע תא וררגו םנוחג לע ולחז םינמרגה םירמושה

 םייאקירמאה המחלמה יעשופ תא ללקל ,תעה לכ ,וקספ אל םה .םהילא דומצ םקשנ

 ,טעמ אל ,םברקב הרעב םתמח .םהיתוצצפב הינמרג תמדא תא םישרוחה ,םיילגנאהו
 םדה לע םלומג תא םהל םילמוג דציכו ,םתלפמב תוזחל םיכוז ונא דציכ םתוארב

 ינכוש םהיתונברקב םיכרוע םהש םירוסיהו םייוניעה לעו םימכ וכפשש ידוהיה
 .הדמשהה תונחמ

 ררתשה רוזיאבו ריואה ןמ םתוליעפ תא וקיספה תירבה תונב תואבצש רחאל
 שדח לג אובי אמש ודחפ םהש הארנכ .הנחמה לא בושלו רדתסהל ונילע ודקפ ,טקשה

 .יתימאה ןברוחה תא וניאר ,הרזח ונכרדב .הכאלמה תא םייסל םינוריוא תקהל לש
 םיעורש ויה םיעורק ןופלטו למשח יטוח ,תיקנע הפירש רחאל ומכ התארנ הביבסה

 הישעת ילעפמו הכאלמ יתב ,עקרקה לע וסרק ורבשנו ורקענש םידומע ,רוזיאה לכב

 תוקילד לע טלתשהל וחילצה אל םוקמל וקעזוהש םיברה םיאבכה ,קנע תובהלב ולע

 תוחוש ושרחנ םישיבכה ,הקלח ירחא הקלח הז רחא הזב םילעפמב וליכ רשא קנעה

 ,םישיבכה ךרואל רזופמו סורהו ץפונמ היה לכה ,וברחו וסרק םימלש םינינב ,תורובו
 .תומוקמ רפסמב וארנו וצצופתה אלש תובר תוצצפ וציצה תוסירהה ןיבמ

 וללוגתה םיעוצפ ינומהו םיבר םיגורה ,וקוזינ המחלמה ייובש לש תונחמה םג

 ונחבה ,םהלש הנחמה דיל ונרבע רשאכ .םירוגמה יפירצ ךותבו הנחמה רצחב

 .םיעגפנה לש םהייח תא ליצהל וצאש ,םודאה בלצה לש םיסנלובמאב

 ,ועיגה ונאוב םעו ,אנוב הנחמל בוש ונעגה ,םיפייעו םיבער ,םילהובמו םיקבואמ
 אדוולו ונתוא שוגפל ידכ ,ונלש תדחוימה הדיחיה ישנא לכ לש ,םיחאהו תובאה ,דימ

 .םיחאה םעו םירוהה םע בוש שגפהל ונחמש ,םירענה ונא םג .םייחה ןיב ןיידע ונאש
 רפסנשו ,ץוחב שחרתמה לע םהל רפסנש וצר םלוכ ,תולאשב ונתוא ףיקה דחא לכ

 .המחלמה בצממ ךרדב ונעמשש תושדחה לע םהל

 ץיוושוא הנחמ רוזיא תצצפה

 שא וריטמהו ץיוושוא הנחמ לעמ וגח תירבה תונב לש ריואה-ליח יסוטמש תעב
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 ונלחז .חותפ הדשב ,15-ה ןב בקעי ףסוי ,יחא םע דחי יתייה ,רוזיאה לכ לע תירפוגו
 .תוצצפהה ינפמ הסחמ אוצמל ידכ םיינרקודה םיצוקהו םיהובגה רבה יבשע ןיב לא
 תוקהל תוקהלב ואבש םיציצפמה תואמב ןיחבהל ונלוכי ונאובחמ םוקמל דעבמ
 םהל וקלתסה םיציצפמה ,תוקייודמו תורישי ויה תועיגפה .ץיוושוא ימש תא וריחשהו

 .יאי ילעפמ לש הישעתה ינבמו הכאלמה יתבל ןברוחו סרה םהירחא םיריתומ םהשכ
 ועגפ םיציצפמהש םיחוטב ונייה .םינמרגה לש םילודגה קלדה ירגאמלו "ןבראפ .יג

 ,םירשגבו תבכרה תוליסמב ,ץיוושואו יונאקריב לש תופרשמבו םיזאגה יאתב םג
 .הירגנוה ידוהי יפלא תואמ תא ןכו ,קלדו יאבצ דויצ םינמרגה וליבוה םכרד

 םוקמל ונעיגהב ,םויה תרחמל ,ונל עדונ רשאכ ונבזכאתה דאמ המ םלוא
 ועגפו ועיגהש םייאקירמאה םיציצפמהש ,אנובבש ''ןבראפ .יג .יא' ילעפמב ונתדובע

 תשורחה יתב לע אקוד וחספ ,תוחפ וא רתוי םייגטרטסא ,םיינמרג םידעי תואמב
 הנחמ לע תטרופמ תוינכת ויה םיאקירמאה ידיבש תורמל תאזו .םידוהי תתמהל
 םהב הנטק העיגפ לכו ,חצרה-תכאלמ ידקומ לכ לש םמוקימ לעו ,ץיוושוא הדמשהה

 םירוזיאה לכ תצצפהב וקסעש העש .קנחב תווממ םידוהי תובבר הליצמ התיה
 .םימלש םתוא וריאשהו ירמגל םהמ ומלעתה ,שאה ינשבכל םיכומסה

 רסוה ,הינשה םלועה תמחלמ לש המויס םע ,םציקל םימדה ימי ואב רשאכ

 ןהילדחמו ,הפוריאב המחלמה ימיב תירבה תונב תואבצ לש ןתוליעפ לעמ טולה

 וכרע ריואה ליח יסוטמ יכ עדונ רתיה ןיבו ,ופשחנ םיבר םייאבצ תודוס .םיברב ועדונ

 .ץיוושוא רוזיאב תויריוא תופקתה שולש

 וציצפה םה .ץיוושוא הנחמ לע םידבכ םיציצפמ 452 ולע 1944 ינויב 7-ב

 71 .תפסונ הפקתה הכרענ ןכמ-רחאל םייעובש .םוקמב ויהש טפנהו ןיזנבה ירגאמ

 רובע ושמיש רשא ,ץיוושוא הנחממ קחרה אל ,לזרבה תוליסממ המכ ופקת םיציצפמ

 ירוזיאמ םינוש םייטטניס םירמוחו ימוג ,ןיזנב תלבוהל הקפסא יביתנכ םינמרגה

 ינקתמב תירבה תונב יסוטמ ועגפ אל ,תורומאה תופקתהה יתשב .היזלשבש הישעתה

 .םידוהי תדמשה

 תונוט 600-מ הלעמל םייאקירמא 'גנאטסומ'' יסוטמ 127 וליטה טסוגואל 20-ב
 רכינ קלח .ץיוושוא זוכירה הנחמ תביבסבש רוזיאה לכ לע ץפנ רמוחו תוצצפ לש
 םיזאגה יאתמ דבלב םירטמוליק הנומש לש קחרמב ואצמנש םידעיב ועגפ תוצצפהמ
 אלו םימלש ורתונ םה - םעפה םג תומדוקה תופקתהה יתשב ומכ םלוא ,םירונתהו
 .ללכ ופקתוה

 תונב לש ןהיתופקתה ורבג ,רבוטקוא-רבמטפס םישדוחב ,ץיקה ףוס תארקל



 וטר םדק יררה רפש

 גוסמ םיסוטמ 96 ופקת רבמטפסל 13-ב .ונלש הנחמה רוזיא לע תירבה
 .ץיוושואב הישעתה רוזיא תא יטירבה ריואה ליח לש "ראטיערעביל"'

 ולו ,ופקתי תירבה-תונב יסוטמש תווקתו תויפיצ םיאלמ ונייה תוצצפהה תע לכ

 ולבחי םולשה ירחוש תואבצש ךכל ונלחיי ,ומצע ץיוושוא הנחמ תא ,תחא םעפ

 עוציב תא ךכב ובכעיש ידכ ,הדמשהה תכאלמ עוציבב םינמרגה וקסע םהבש םינבמב
 תא ןיבהל ונלוכי אל .אוש תלחות וז התיה ,וננובאד הברמל ,לבא ."יפוסה ןורתפ''ה

 םה רשאכ םגש הדבועה תא ריבסהל ונשקתה ,תירבה-תונב ידקפמ לש םבל תורירש
 תא אקוד וחינזה ,אוהש ינמרג זחאמ לכב ועגפו ,תוומה תונחמל ךכ לכ םיבורק ויה

 ונלבק אל םויה דע .תומדא-ילע םעפ-יא היהש רתויב לודגה תוומל תשורחה תיב

 !?עודמו המל :הלאשה ונמלוע ללחב תרסנמ זאמו ,ךכ לע הבושת

 ןושארה םויב הנחמב םויה רדס

 םנמא .הדובעה ןמ החונמ לש םוי היה ןושאר םוי ,ליעל ונרכזה רבכש יפכ

 ,דחא עגרל אל ףא החונמ ונל ונתנ אל הנחמב לבא ,ונכלה אל תשורחה יתבב הדובעל
 ,תבשה םוי ירהצב הנחמל ונבוש םע דימ .שפונה םויב וליפא אעמק חונל ונחלצה אלו
 ונתוא דירטהל םהינימל םישגונהו םינתיבה ינקז וגאד ,הדובעה תא ונמייסש רחאל

 .םויה לכ ךשמב ונתוא קיסעהלו

 לע ףסאתהל ובייוח הנחמה ינכוש לכ .לודגה דקפמה תא וכרע ,לכ תישאר
 םיקולבה ירפסמ רדס יפל רדתסהל םהילע היה םשו ,'ץאלפ לעפא" הנחמה שרגמ
 היה הזה רדסמב לבסה .ונתוא רופסל ואוביש .ס .סה יסגלק לש םאובל דע ןיתמהלו

 לע התכיה תטהולה שמשה רשאכ ,רתויב לודגה םוחב םידמוע ונייה ץיקב ,ארונ

 הדימע בורמ ובאכ םילגרהו ,ינלוחה וניתופוג תא הניע ןואמצה ,םישלחה ונישאר

 דע ונוביטרה םיפעוזה םימשגה ,רתוי דוע השק היה ףרוחב וליאו .חוכ רסוחמ ודערו

 ,ונינפ לע ףילצהו הכיה תוחורה תרעסב ללותשהש גלשה ,תושביה וניתומצע דשל
 אל תאז לכ לבא ,שממ ואפק םיילגרהו םיידיה תועבצאו תוומ דע ברצ איפקמה רוקה

 ,ונתאמ םישנא םירסח אל םא תעדל ךירצ היה אוה ,רדסה בהוא ,ינמרגל תפכיא היה
 .דקפמל ןיתמהלו דומעל םיבייח ונייה ןכ לעו

 לחה ,תומישרבש הלאל םיאתה םיריסאה רפסמו םייתסה דקפמהש ירחא
 םהיניעמ ,רהמ רתויש המכ ,םלעיהל הצר דחא לכ .םירוגמה ףירצל ץורימה
 קרמה תנמ תקולחל רותב ןושארה תויהלו ,םירוראה םינמרגה לש תועשורמה



 זטר

 .הנחמה שרגמ לע ךרענש לודגה דקפמה
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 זיר םדק יררה רפש

 ,קרמה תלבקל רותב הדימעה תעב .בערומהו אופקה ףוגה תא םמחל ידכ ,המועזה
 תא לבקל לכונ ונאש ידכ קרמה תא ולבקי םלוכש ,םייניע ןויליכב ,םיפצמ ונייה

 תוכזל וא ,המדא חופת הזיא קרמב ,ךכ ,אוצמל וניוויק ,דודה תיתחתמ תויראשה
 תא לבקל ידכ ,רותב וסחדנו ופחדנ םלוכ ,לודג היה שערה .רתוי תחבושמ הנמל

 ודמע םישנאה ,תוחלצה לש תושיקנה ילילצ ,תעה לכ ועמשנ ריואה ללחב ,םתנמ

 .לכואה תלבקל םרותל וניתמהו םינבצועמ

 הנהו ,המיגל דועו המיגל דוע ,רפסמ םיעגר רשאמ רתוי הכרא אל הדועסה לכ

 םיריסאה .הנברק לא ואב יכ עדונ אלו ,וננטבב העלבנ לילדה קרמה לש הלדה הנמה
 .בערה תא םהל טיקשי הז וליאכ ,תוחלצה תא םיקקלמו הניפב םיבשיתמ ויה םיבערה

 לע .בערה תא רתוי דוע םירגמ הזב לבא ,תועבצאה םע וא ןושלה םע וקקילו ובשי

 .םינש המכ םהיפל לכאמ רבד אב אל וליאכ היה הארנ וללה םישנאה

 הצחרה ירדחב

 ודבע רשא ,םירפס ויה ףירצ לכב .חוליגהו תרופסתה םוי םג היה ןושארה םוי

 לכ לבקל םירפסה וכז ,ךכל הרומתכ .רפתסהל םיבייח ויה םלוכו ,םויה לכ םש

 .קרמ לש הלופכ הנמ ונייהד ,'גאלשכאנ" :םשב הארקנש לכוא לש תפסות עובשה

 לא ונדעצ ףירצהמ .ןושאר םויב םיצחרתמ םג ויה ,חוליגהו תרופסתה דבלמ
 ישאר .תחקל היה רתומ םיילענה תא קר .ונדלוויה םויבכ םימוריע ,תוחלקמה םוקמ

 םשג דרי םא וא דואמ רק היה םא ונב ובשחתה אלו וזה הארוהה לע ודיפקה םינתיבה

 ורסח אל הצחרה יתבב םגו ,לודגה רופכב ,םימוריע ,םתדוקפל ,ונכלה ךכ .גלש וא

 ,ורמא ,וישכע אלמ ץחרמה .רהמ ךכ לכ סנכהל ונל ושריה אל רשא ,םודס ישנא
 ורמגי םינפב ויהש תוצובקהש דע דירחמו איפקמ רוקב םימוריע דומעל היה ונילעו

 .הצחרה תא

 לע יוקינבו ,ליעמהו םייסנכמה סוביכב וניליב ןושארה םויב וננמז תיראש תא

 ,ףכה תזחשהב וקסע םירחא .עובשה ךשמב הדולח ולעה רשא ,תוחלצה תא לוח ידי
 םהידגב תא םישבימ ויה םירחא ,"אינע אמחל"ה תא הב סורפל ולכויש ידכ

 ךירצ היהש ימ ,םהיערק תא םהב רופתל ידכ טחמו טוח ירחא םישפחמו ,םיסבוכמה

 .רתוי בוט ףרוח ליעמ אצמ חילצהש ימו ,םידגב וא םיילענ ףילחה

 ונמייק ןכאש אדוול ידכ ,תידוסי הקידב רובעל םיבייח ונייה ,חוליגה רדס םותב



 םדק יררה רפש חיר

 ,וז תונמדזהב םידגבה תויקנ תא וקדב ןכ ומכו .רפתסהו חלגתה דחא לכו ,הדוקפה תא

 התיה ,ריסא לש ודגבב הניכ האצמנ םא .בטיה וצחרנ םה םא ,םיינזאהו םישארה תאו

 םש .תדחוימ הסבכמ לא ,םהב הסכתהש תוכימשהו וידגב םע דחיב חלשהל ותד תחא

 תוכמב ותוא ודביכ ,ופירצל הלה בש רשאכו ,זג ירונתו םידודל לכה תא וסינכה

 .שנועל תפסותכ תוצרמנ

 םיילגר תקידב

 םויה הרבעש םירוסיהו לבסה תנמ יכ ,םיירזכאה םיקולבה ישארל היה הארנ םא

 .םירוסי הנהכו הנהכ דוע םיפיסומו םישפחמ ויה ,ידמ הטעמ התיה תונחמה יריסא לע

 לע ותמונת תא ול םנ דחא לכ רשאכ ,תורחואמה הלילה תועשב ,עריא תחא םעפ אל

 תולוקב ,קולבה ןקז ,עתפל ,ץרפתה ,ןתיבה לכב רבכ ררש טקשהו הבכ רואה ,ותטימ

 סופ" . . . "לעפא סופ" :תואירקב םתנשמ םישנאה תא ריעהו קעז ,תוחירצבו

 ..."לעפא

 וילגר תא תוארהלו ,ותטימ הצק לע בשייתהלו םמורתהל בייח היה דחא לכ

 לש םהילגר תא קדבו הטימל הטיממ ץצורתה קולבה ןקז .תועוצפהו תוצוצרה

 וצחר אלש הרק תופוכת םיתיעל .ןושיל וכלהש ינפל יוארכ ןתוא וקינ םא םיריסאה

 הדובעה ירחא הנחמל ועיגה ישוקב רשאכ ,ףרוחה תומיב דחוימבו ,םיילגרה תא בטיה
 תא ץוחרל וחלוש היהו ,ותלקלקי'ב ספתנש ימב םקנתמ היה עשר ותוא .השקה

 .ללכ ךרדב ,שנוע הזיא ול ףיסוה דועו ,הלילה תוצחב ,םיילגרה

 םה ,םילפשה םהישעמבו םתוירזכאב ,הלא תותיעב ,ונייטצה ,םיקולבה ינקז
 ויהש תוצרמנה תוכמה דבלמ .םינועמה םהיחאב םקנתהל ידכ תולילע ושפיח

 אל םישלח םישנא הברהש ךכל ומרג ,םהלש רועה יבלגמב םיכמ וללה םילבחמה
 תא ורציק םה ךכב ,םינוש םינפואב םהיתומשנ תא וחפנו םלבסב דמעמ וקיזחה
 .םישלח םתוא לש םהימי

 םישנא ואצמנ ,הלאה םיכושחה םימיב םג יכ ,רמול םיבייח תמאה תא ,םלוא

 ורזע םה .הלודג הרצב םינותנ ויהש םהיחא תבוטל םשפנ תא ורסמ רשא ,םיבוט

 קרש המכ ,ומצע הנחמב ןהו ,דובעשה לוע תלקה ידי לע הדובעב ןה ,תונוש םיכרדב

 תא ודביא רשא ,םילפא םישנא ויה אסיג ךדיאמ ,םרב .םתלוכי תולובגב רבדה היה

 להנמ דיקפת תא םאלמב ,םהיחא םד תא וזיקהו םדא תויח ושענ ,ישונאה םמלצ

 ."רעטסרעטלע-קולבי' קולב שארו 'יסיופאק"' ,"רעטייבראראפ"'' ,הדובע
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 םימיה תריפס תע

 ךרוא לכ ומכ חתמנו ךראתה םוי לכ ,םיכוראה ץיקה ימי םהל ורבע טא טא
 םיירהצה תחורא תנמ תלבקל ןמזה עיגיש םייניע ןויליכב וכיח םירהצה ינפל .תולגה

 וארקנש םירוכע םימ אלא היה אלש קרמ רטיל יצח ,עובק ןפואב ,היה הטירפתש

 תועשהו םיעגרה תא ונמו ורפס םירהצה ירחא ."'עפפוז אנוב' :הצילמה תראפתל
 תא טיקשתש ברעה תחורא תלבקל תוכזל ידכ ,וציקל ללמואה הדובעה םוי עיגיש
 .ארונה בערה

 ,םיפוחסו םימומה ,םיעצרנ םידבעכ וכלהתה םישנאש ,היה חיכשה הארמה

 םא .םייח םה םלוע הזיאב וליפא ,עדי ירסחו םישונא םישוח ירדענ ,חוכו שגר ילוטנ

 היה םויה קרמה םאה" :התיה ותוא לאשש הנושארה הלאשה ,ורבח תא והשימ שגפ

 ילוא זא יכ ,דודה תיתחתמ קרמ הנמ לבקל היה םישנאה לש םמולח ."ךימס וא לילד
 .םהלש תחלצל ולפי המדא יחופת רפסמו םלזמ לזמתי

 הדובעה םויס תעש ,שדוק תבש ירהצל ופיצו םימיה תא ורפס עובשה תומי לכ

 תצק םושנלו םיעגר רפסמ חונל ולכויש ,הלאה םיעגרל וכיח םלוכ .תיעובשה

 .תובוט תושדח סופתלו המחנ ירבד עומשל ,םידידיו םינכש ,םירכמ שוגפל ,החוורל

 םיריסאה ןמ קלח .םיינמרג םיריסא םג וררוגתה םהבש םינתיב ויה אנוב הנחמב
 יתבב םהייח תונשמ הברה וליב רשא ,םירחא םיעשופו םיחצור ראשהו ,םייטילופ ויה
 םידוהי םירענ ויה ,וללה םיריסאה לש םירוגמה יפירצל ךומסב .הינמרגב אלכה

 םדבכיו םהילע םחרי םינמרגה םיריסאה ןיבמ והשימש הווקתב םיתעל םיפסאתמ
 .םידוהיה םיריסאלמ לכוא רתוי תצק וקליח םינמרגה םיעשופל .םייריש תצקב

 םידוהיה םירענה ויה םהילכ קוקילו קרמה ףכל הרומתב יכ ,סיסב היה וללה תווקתל
 .םהלש לכואה ילכ תא תוקנלו םהידגב תא סבכל םהל םירזוע

 ספתנש ריסאל ול יואו ,חבטמה דיל תשגל רומח רוסיא םייק היהש תורמל
 איצוהל ידכ אל תאז לכו ,םהייח ןוכיס ךות םשל םישנא תאז לכב וכשמנ ,ותלקלקב
 הלבזמה לא בנגתהל ךיא תולובחת ןנכתל ידכ טושפ אלא ,לכאמ-ירבד חבטמה ןמ

 םתס וא קרזנש המדא-יחופת וא בורכ לש םילע המכ ,תופילק טעמ םשמ בונגלו

 .חבטמה ידי-לע שומישל ולספנש תוקרי ראשו רזג יקלח

 וללש םע ץר ,המדא יחופת תופילקב ויסיכ תא אלמל ודיב הלעש לזמ רב



 םדק יררה רפש כר

 תועש רפסמל רצואה תא םידימעמ ויה הזעה ילעב .בר ןובאיתב ולכאו ןתיבל
 ספת אוהו ,יצאנ חצרמ ךכב ןיחבמ היה תובורק םיתיעל .םומיחה תורוניצ לע לושיבל
 .שפנ יחפב רתונ הדועסה לעבו ,םקרזו תופילקה םע ילכה תא
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 םינשו םירשע קרפ

 םימחרהו תוחילסה ימי

 ותומד לא .תוחילסהו םימחרה ימי עיגהב ץיוושוא יריסאל היה דחוימ הארמ
 תוימומדא םג התע הפסוותנ ,תורוויח םינפבו הפופש המוקב ךלהתמה ידוהיה לש
 תוחנאמו רעצ לש יכבמ ץווכמה ופוג לכ לע תודרוי ןהו תועמד תוגלוז ןהמש ויניעל

 עורק בלב .רבכמ הז ורבעו םהל ופלחש םיפיה םינמזהו םיבוטה םימיל םיעוגעג לש

 ויה דוע םלוכ רשאכ ,הנש ינפל קר הלאה םימיה םיארנ ויה דציכ ורכזנ חתרומו

 ,םהיתויחאו םהיחא ,םהירוה ,םהידלי ,םהישנ םע החפשמה קיחב ,םתרייעבו םתיבב
 תחא הרעסבו הער חור האב עתפל .ודבל רתונ דחא לכ התע הנהו ,םהירבחו םהינכש

 רשא םידומלג םימותי רפסמ יתמ קר ורתונ הלודגה הפירשה לכמ .לכה תא הרקע
 הדמשהה הנחמ לש תומדא ילע םוניהגב םילודגה זוכירה תונחמב ,תפות ייוניע ,ונוע
 .ץיוושוא

 ,םיבשוי ויה םש םיפירצה ירוחאמ םיפסאתמ םיריסאה ויה החונמ לש תותיעב
 םלצא הארנ היה דציכ ראתל םחוכ לכב םיצמאתמו ריקה לא רובשה םבגב םינעשנ

 ,התע ולעו ופצ םיארונה םימיל תונכהה לע םהיתונורכז .ורבעש םינשב לולא שדוח
 םיאלממ ,הגרעו םיעוגעג לש ,וללה םיברועמה תושגרה ויה החונמ לש הלא םיעגרבו

 תרימא לש ןוגינב רכזנ והשימ הנהו .םתושיי לכ תא םיפיצמו חומהו בלה ללח תא

 וקספ אל הרובחבש םידיסחה .לודג ןזח היה וליאכ ,בר גנועב רש אוה ותוא ,תוחילסה

 ויה דציכ ,יברה לש ורצחב תוחילסה תרימא תעב ומעטש םיענה םעטה לע רפסלמ

 לכ ויה ךיא ,ץינ'זיו הרייעל םכרדב םידחא תועובש ךשמב םהילגר תא םיתתכמ

 תרימא רדס הארנ היה דציכו ,הקניפסמ ר"ומדאה לש ולצב םיפפותסמ םידיסחה

 .שטאקנומו ,ראמטאס ,טעגיס תיבל םיקידצהו םינואגה לצא תוחילסה

 ויה דציכ םיראתמ ויה םה םג םלוכ ומכ ,רפסל המ היה תורייעה ינבל םג

 הלא םיעגרב .םיחדנה םיבושיבו תונטקה םהיתורייעב םימחרהו תוחילסה ימי םיארנ

 ויה ןה ,עובנל תומחה תועמדה לש ןרוקמ לחה ןאכמו ,בוש חתפנ שביה ןייעמה היה

 םידוהי םדמ הייוורה הרוראה המדאה תא תוביטרמו םינפה לע תוחלקמו תורגינ

 .םשה שודיק לע םשפנ תא םש ורסמש םירוהטו םישודק

 םירדחל היה האנ הארמ הזיא םירפסמו םירכזנ םלוכ ויה תועמדמ קונח לוקב
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 ויה הרייעה זכרמב קושה תבחר תא .ץיקה ףוסב םידומילה תנש תא ומייסש תעב
 תוקוניתו םהינפ תא תורדהמה תואיפהו ןקזה ירוטע םידמלמה הלא םימיב םיאלממ
 .תולזרוקמה םהיתואיפו תוריאמה םהינפב םתביבס לכ תא וריאה רשא ןבר תיב לש
 תוודחבו םירוענ תחמשו ליגב םיבבותשמ םתוא האור תייה םש הנופ תייהש ןכיהל
 ינימ לכב םיקחשמ םתוא תוארל תלוכי .תודשבו םינגב ,תורצחב ,םהלש תודליה
 וליאו ,רהנה תפש לע םילייטמ ,םינושה ירפה יצע לע םיספטמו םידקור ,םיקחשמ
 תואיצמה םע םילשהל השקש קר אלו ,רסח ךכ לכ הזה הארמה לכ ,םניא םה וישכע

 הלע המ הלאשה איה לכמ השקה אלא ,תאזה תבבלמה העפותה רדעיה לש תאזה

 .ומלענ םה ןאלו ,הלא לש םלרוגב

 ןכוד לא תובישיה ירוחב רות עיגהב רתוי דוע רבגתה ץרפתמה תועמדה םרז

 תיגיגחה הריואה תא ונרכזב הדירחמ הלחלחב ספתהל אלש היה רשפא יא .םירופיסה

 וז הנועב םיבש תובישיה ידימלת ויה רשאכ ,םהה םיבוטה םימיה לש המיענהו

 תורייעה יכשחמ תא וריאה םתרות רואב רשא םימכחה ידימלת .םיגחל התיבה

 לש תממעשמה הוולשה תא הלא םימיב םירפמ ויה ,רתויב םיחדנה םירפכהו

 םיתב ילעבה ילספס לא םפרטצהו תובישיהמ םבוש םע ,תימוימויה הרגישה

 לש םתחמשבו םהינפ תוזחב טיבהל שממ לש גונעת הז היה .הרייעב םידמולה

 .םישקה םהייחל יוציפו הרומת ויהש ,םהב ודדועתהו ומחנתהש םיינעה םירוהה

 הלע המו ,אובתש הלודגה םתעשל וכיחו וניתמה םה ,תחנ עובשל םירוהה ופיצ הלאמ

 רעונ ינבו םירוחב יפלא . . .הלודגה הדקעה לא ןאצכ וכלהו ודקענ םלוכ ,םלרוגב

 ,ץיוושואל ואבוה םהמ הברה ,ךרפ תודובעב םש וקסעוהו הדובעה תונחמב וצופנ

 ולכוי םא ,םינותנ םה וב לזרבה רוכ תחת דמעמ םש קיזחהל ולכוי םה םא בר קפסו

 .תויצאנה ףרטה תויח ינרופצמ טלמהלו םייחב דרשהל

 לזרבה רוכב םיריעצה םיריסאה

 םידליה יפלאו תואמ לש םהייח רופיסל דחוימ םוקמ שידקהל ינוצרב הז קרפב
 יכות ךותב ידוהיה םהייח חרואב רשא ,םירגובהו םירענה ,דמחה ירוחבו םיכרה
 התוא לע הנמנ יתויהב .םשה שודיק לש המילש תכסמל וכפה ,אנובו ץיוושוא תונחמ

 חיצנהל תדחוימו השודק הבוח תאזב ימצעל ינא האור ,םידוהי םיריסא לש הצובק
 לע רשא ,ונלש םוי םויה ייחמ קלח טושפ ויהש דוההו הרובגה ישעמ תא תורודל
 .דימת םתעדל ונינב ינבו ונינב

 התוא םות זאמ ,המויאה האושה לע ובתכנ ןורכז תוליגמו הירוטסיה ירפס הברה
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 .סירוענ תחמש אלמ ןבר תיב קונית לש ונקויד תומד
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 אל םירפוס תואמ לש םהידי .הילע בותכל ולדח אל ונימי דעו םדמ הבוקע המחלמ

 םירוסיהו תורצה תא ,תוירשפאה תורוצהו םיכרדה לכב ,דעתלו ראתלמ ואלנ
 לש תפותה איגב םיידוהיה םהיתונברקב םינמרגה םירזכאה ועציב רשא תולוועהו
 רופיסב בושחו םייוסמ קלחמ םתעד תא וחיסה ,ללכ ךרדב ,םלוא .ץיוושואב םוניהגה

 לע ,םרפסב ובכעתה אל ,םירחאה םיקלחב רמוחה סמוע תאפמ ילוא .העווזה תוערואמ
 וראשנ רשא ,ןברוחה ידירש לש םלבסו םהיתורצ לעו ,רעונה ינבו םידליל עריא רשא

 .תיחשמה ןטשל וענכנ אלו םייחב

 .הירגנוהמ דישת תנשב ץיוושואו יונאקריבל ועיגהש תוריישה יאב ןיב

 ,ןבר תיב לש תוקונית ,לארשי ידלי יפלא םג ואצמנ ,תיטאפראקה היסורו שוראמראמ
 תנשמ רבכ .תוארונ תואלתו םירוסי לש םינש רפסמ רבכ ורבע רשא , תובישי ירוחב
 .עוגרמו החונמ לש דחא םוי ףא םהל היה אל המחלמה םויסל דעו (1941) א"שת
 לובגל דע ועיגה רשאכ ,שוריגה לש רמה ומעט תא רבכ ומעט םהמ םיבר
 לש תוירזכאה םהידימ ולצינ סנ ךרדב קרו ,קסלאדאפ ץינימאקל םכרדב ,יניארקואה

 .םירגנוהה םירוראה

 , .ס .סה יחצרמו ,ץיוושוא הנחמב תבכרה הרצענ זאמ דחא עגר וליפא רבע אל
 תוסגב תונורקה תא וחתפ ,קושעלו חוצרל הוואתה הרכינ םיירזכאה םהיטבמב רשא
 ולחהו ,עשפמ םיפחה תונורקה ינכוש ,םישנאה לע תיתייח תוארפב ורעתסהו תנגפומ
 םישמתשמ םהשכ ,וללה ןטשה יחילש וללותשה תודחא תוקד ךשמב .םהב םיכמ
 ולבחנ רשא םישנאה ישאר לע ףילצהלו טובחל ,תיחשמ ילכ ינימ לכבו תובע תולאב
 .ילרוגהו ירזכאה ינושארה ןוימה לא ולבוה םשמ ,הצוחה ופחדנו ,תוכמה ןמ ועצפנו

 יתב' לא "לאמש"' דצל וחלשנ ,תע התואב ,ץיוושואל ועיגהש םידליה בור
 דחי ,הצמשל םיעודיה םיזאגה יאת םה אולה ,'ןטלאטשנא דאבי םשב ונוכש "'ץחרמה

 ודרפנ עגרכו ,םימש םש ושדיק םש ,םהיתויחאו םהיחא ,םהיתוהמאו םהיתובא םע

 .םיירזכאה היוליגו תושונאה ןמ

 דובעל םילגוסמכ וארנ רשא םירוחבה םתוא קר וחלשנ הדובעה תונחמ לא
 םלוא .ישילשה ךיירה תבוטל םתוכ לוצינב בר ןמז דמעמ קיזחהלו ךרפ תודובע

 דימ ץרחנ ,וז הרטמל םירישכ וארנ אל רשא ,רתוי םיריעצה םירענה לש םלרוג

 חלשנש ימ יכ רורב ?'הלאמש" :ש"מי הלגנמ רי'דה חצור יכראה לש ועבצא תעבצהב

 וב ,המת םלועב םייקתהלו תויחל םידליה לש םתוכז .תומל וניד דחא היה ,הלאמש
 לארשי ידלי יפלא דקומה לע ולע ךכו . .ס .סה יחצרמ לש םהיניעב וארנש עגרב
 םע דחי ,םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמו תיטפראקה היסורו שוראמראמ ,הירגנוהמ
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 לכ םע דחיו ,תידרחה תודהיה לש דיתעה רוד ,םינדועמ תובישי ידימלת ,דמח ירוחב

 .ךרבתי םשה ידבוע הילע ינבו הרות ינב םימימתהו םירשיה ,םידיסחהו םיקידצה

 רעונה ינבל םידחוימה םיפירצה

 רבחו הלגנמ ר''דה ונב וכרעש םיינדפקה םינוימה לכ תורמל ,אלפו אלפה ,הנהו
 םילבחמה ידימ קמחתהל רעונה ינבו םידליה ןמ םיבר ידיב הלע ,ש"'מי ויחצרמ

 דצל וחלשנש םישנאה תוצובק ךות לא תוומה תוריישל דעבמ ןנתסהלו םינמרגה

 הנחמ רבעל ודעצ םתא דחיו ,הדובעל םירישכה םישנאה ןיב וברעתה וללה .''ןימי''
 .ץיוושוא תביבסב זוכירה תונחמ לא םשמ חלשהל ידכ יונאקריבו ץיוושוא

 לעמ הפחירש הנכסה הרס אל ,ץיוושוא הנחמב ונתוהש ןמז לכ ךשמב ,םנמאו

 .ס .סה ישנא וסינ לעשו דעצ לכ לע .דחא עגרל אל וליפא ,םיריעצה םירענה ,ונישארל

 ,ןכאו .וירכמ ןיב וא ויבא יפנכ תחתמ דלי אבחתמ אל םא םישנאה ןיב שפחלו חרחרל

 םיעשרה ואבש ,םידקפמה שרגמ לע תורושב םירדוסמ ונדמע תעב ,הרק תחא אל

 םינתיב ךותב םתוא ודדובו םירענו םידלי םישנאה ירוט ןיבמ ואיצוהו םירוראה

 .רעונ ינבו םידליל םידחוימ

 הנחמב םרובע ומקוהש םידחוימ םיפירצ םתואב וררוגתה לארשי ידלי יפלא
 רעונו ינעוצ רעונ ,היקבולסוכ'צמ תוידוהי תוחפשמל םינב ויה םהמ םיבר .ץיוושוא
 הרטמב ,םימואת םידלי תואמ טסידסה הלגנמ ר''דה ול רחב הרייש לכמ .הינלופמ

 וללעתה ךכ .םהיתוחוכ תיראש תא םהמ וצצמ רשא םייוסינ ינימ לכ םפוג לע ךורעל

 דע רתויב תירברבה הרוצב תיצמתה םד תא םהמ ואיצוהו םיללמוא םידלי םתואב
 .םייוסינ דוע םהב ךורעל תויורשפאה לכ רבכ וצומ רשאכ ,םיזגה יאתל וחלשנ רשא

 תונחמ לא םג ,םיריסא םידלי וב ואצמנש דיחיה הנחמה היה אל ץיוושוא הנחמ

 תודיחי ןיב וקלוח רשא ,םירפסוממ םידבע ,םיריעצה םיריסאה ועיגה םירחאה זוכירה

 םפוג רשא ,וללה םידליהו םירענה .רתויב תושקה תודובעב דובעל וצלאנו הדובעה

 וקסעוהש הלא ומכ תוכרפמ תוכאלמב וקסע הנורחאה הפוקתה לש בערמ שתומ היה

 ,רתויב םידבכה םיגלשב ףרוחבו ,ןופליעל דע לודגה ברשב ץיקב ,םילודגה םהב

 דע רקובהמ הקשמו לכאמ אללו החונמ אלל ,םפוג לכ תא איפקה רשא ברוצה רופכב

 .ברעה
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 םויאה לבסה

 ינבל םלוא ,םלוכ לש םקלח תנמ םנמא התיה םירוסיהו לבסה ישוקה תשגרה
 םידליה יפלא ושרוג םוי םוי .םירגובמה לש וזמ תלפוכמו הלופכ התיה רעונה

 בשחתה אל דחא ףא .רתויב םישקה םיאנתב ךרפ תודובע דובעל םהירוגמ יפירצמ
 יאדוובו םיימשיטנאה םינמרגה םיסדנהמה אל ,סיופאקה אלו הדובעה יחקפמ אל ,םהב
 ינפוגה ובצמ אלו דליה לש ריעצה וליג אל ,םוחה אלו רוקה אל . .ס .סה יסגלק אל

 בערה לע רבדל אלש ,ויפלכ סחיה תא וניש ,םיפפורהו םישולחה וירביא הארמו
 ולו ,םעיבשהלו םיללמואה תא עישוהל הבשחמ לכ רשא ,םידליל דחוימבו ,קיצמה

 תישונאה ותרוצ השטשטנו הכלה ךכ .םיצירעה םהיתוביל לע הלע אל ללכ ,טעמב

 םירוסימ תורופאה ויניע ,בערמ רוחש רוע יוסיכב דלשל ךפהש אירבה דליה לש
 רנ לש תבהלש ומכ ,ףוגב רפרפל הלחה תרסוימה ותמשנו ןהירוחב קומע קומע ועקש

 .תובכיל דמועה

 תולופנו תוקומצ םהינפ רשא םידלי דציכ תוארל ,תובבל רבוש הארמ הז היה
 ןדבוכש ,רתויב םידבכ תואשמ םיאשונ ,ןירוסי לש רעצ תועיבמ תויובכה םהיניעו
 לכל אשמ ילכ ושמיש ,היפכה ידלי ,הלאה םינטקה םילבסה .רומחל רתוי םיאתה
 עצמאב .תבכר יספ לש לזרב ידומעל דעו םרגוליק םישימח ינב טלמ יקשמ ,הרטמ

 םהילגרשכ ,תוכוראו תוקומע תוחוש ורפחו םיריעצה םילעופה ודמע ,רקה ףרוחה
 שמשה תחת ,דבכ ברש לש ומוציעב .םיכרבל דע שפרו טיט ,םימ ךותב תונותנ
 תחתמ םוחינהו תרפועמ למשח ילבכ םיכשומו םיררוג תוקונית םתוא ויה תטהולה
 רשאכ ףאו ,םחפה תורכמ יקמעמב המדאה יתכריב ועקש םירחא וליאו .עקרקה ינפל
 םהל םירשפאמ אלו םהילע םירזכאתמ םישגונה ויה ,חצ ריוא תפיטל אצוי היה םביל
 תאצל םהל רשפאלו םינכסמה לע םחרל םוקמב .תאז תירטנמלא תוכזל וליפא תוכזל

 םישנועב םתוא םישינעמו תוצרמנ םתוא םיכמ וללה ויה ,םידחא םיעגרל הצוחה
 תוכמ תטיש .דיתעב ךכ לע בושחל ללכב יאדכ היה אל רבכש דע ,ךכ לכ םירומח
 התיה םתמשנ תאצל דע םהב הלבחהו םידליה לש תושביה םהיתומצע לע חצרה
 דעו ,םיעשרה םיסיופאקהו םיקולבה ישארמ ,םהיתוגרד לכב םישגונה לצא הגוהנ
 םהיתומצע תא הסיכש רועה .םיירזכאה לעילבה ינב םיסדנהמהו הדובעה ילהנמל

 .םיבאכ בורמ לוחכ עבצ לביק ,םיכומה םידליה לש תוטבחמ תוקודסה

 ונחלשנ סורוטאפראק ידלי ,ונא רשאכ ,ד"שת תנש ץיק לש םינושארה םישדחב
 וניתוחוכ תיראשב תאשל וניסינ ,דמעמ ונקזחהו ונקזחתה והשכיא דוע ,תונחמה לא
 םירקהו םירעוסה םימשגהו ,ויתסה ישדוח ועיגה רשאכ םלוא .דובעשה לוע תא
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 רבכ הז היה ,ונפוג יקלח לכ תא ברוצ לחה זעה רוקהו ,וניתומצע דשל דע ונוביטרה
 .תופידרהו לבסה תא תאשל ונלוכי אל רבכ רתוי ,וניתוחוכמ הלעמל

 תונוש תולחמ םהיפנכב ואיבה ,םמע אשינש ארונה רופכהו םידבכה םיגלשה

 ולעתשה ,תוכבוסמ תואיר תולחמב ולח םיבר ,ללח לפנ רענ ירחא רענ .תונושמו

 דחאל ,ףוגב רחא םוקמב ףקתנ דחא לכ ,שממ ואפק םלוכ תומצעה .םד וקריו קומע

 רוע תלחמב הקל ישילשה ,םיינזואה ואפק ינשל ,םיילגרהו םיידיה תועבצא ואפק

 .םויל םוימ תחפו םיריעצה םיריסאה רפסמ ךלה ךכ .תפחשב םירחאו

 ידלי ובאש ןינמ ,הלאשה תא לואשל רתויב םיאתמה םוקמה אוה ןאכ יכ המודו

 תאז לכב דרשהלו וללה לואשה ירוסי לכ לע רבגתהל םירידאה תוחוכה תא לארשי

 וללה םילפאהו םיכושחה םימיב םתוא קזיח רשא רבדה והמ ?םייחב לכה ףא לעו
 תא לובסלו ךישמהל אלא ,ינמרגה תיחשמה ןטשה לש ויצחלל ענכהל אלש םדדועו

 . .. ?םתוא הלבנ ונא ףוס ףוס יכ ןוחטבו זוע שובלל השקה דובעשה לוע

 ודבע םהייח תונש לכש ,םינוסחו םיאירב םישנאש העשב יכ ,רבדה ןכתי דציכ
 םינושארה תועובשב רבכ ולפנו וערכ ,םלועב םנשיש רתויב תושקה תודובעה לכב

 אל םידליה ונתוא רשא דובעישה לש ולוע תחת וטטומתהו ץיוושוא הנחמל םאובל

 ,רוע יטוע םידלש ,תולקמכ םישביה םידליה אקוד יכ ןכתי דציכ ?עינכהל חילצה
 רשא םיבר םירגובמ תמועל ,יגארטה םלרוגב הדמתהב קבאיהלו םייקתהל וחילצה

 . .. םתמשנ יסמוחל וענכנו םהיתונותשע תא ודביא

 עינה המו ,רגסהה תונחמב םיריעצה םידליה לש םמויק דוס ,םצעב ,היה המ
 ולהבנ אל הז דציכ ןיבהל השק ?םויאה םלבס דגנ תאזכש תונשקעב םוחלל םתוא
 תודובעלו חצרה תוכמל םביל תא ותש אל דציכו ,םברקב רידת םסריכש בערהמ

 תא ודביא אלו .ס .סה תויח לש םייתעווזה ארפה יפוצרפמ ותעבנ אל דציכ ?ךרפה
 תלשממ ריבעת יכ" תולכל ןשעכ העשרה לכ ףוס יכ ונימאה ,דיתעב םהייח תווקת

 ."ץראה ןמ ןודז

 אשידק אירבחה םע ט"שעבה

 אשדה ירכו דעה יבחרמב ,תובעה תורעיה יכבס ןיב ,םיטאפראקה ירה תגספ לע

 אירבחה וידימלתבש תויראה םיוולתמ וילאשכ ,בוט םש לעבה ול לייטמ ,םימוצעה

 תואנ לש דברמ לע םה םידעוצ ,שדוק יפערש יזוחאו םירוהרה יסופת םלוכ .אשידק
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 .הדמשה תונחמב סיריעצ סירוחב לש סתוזח התיה
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 תומוקמה דחאב אעמק שופל ט"'שעבה ול בשיתמ הנהו .קירומהו ינחירה אשדה
 ויפמ עומשל לוגיעב ותוא םיפיקמ ,וביבס וידימלת םידמענ הרהמ דעו ,םיחונה
 .ןיזרד ןיזר ,הרות ישודיח שודקה

 התע אוה המוד ,הלילקה חורב עעונתמ בוט םש לעבה לש ,וינפ תרדה ,ונקז
 וליפא ץימחהל אלו ןיזאהלו עומשל המוצעה תוכירדה .םיהובגה רעיה יצעמ דחאל

 םירבדב טיישעבה חתופ רשאכ הציקל העיגמ ,ושדוק הפמ תאצויה תוא לש הצק
 םיקלא דבע ןיב םתיארו םתבשו ('חי קוספ ,'ג קרפ) יכאלמ רפסב בותכ" :רמואו

 דבוע ןיבל קידצ ןיב לדבהה המ ,הגיגח תכסמב ארמגה תלאושו ,ודבע אל רשאל

 המוד וניאש אלא ,תצרתמו ?ודבע אל רשא שיא ןיבל עשר ןיב קוליחה והמו םיקלא
 אמלשבד ,הז לע תושקהל שייו ! . . .דחאו םימעפ האמ הנושל םימעפ האמ וקרפ הנוש
 ,םיינשה ןיב ישממ לדבה ונשי יזא ,םימעפ שמח דמול ינשהו םיימעפ דמול דחאשכ
 ונשי לדבה הזיא םלוא .ורועישב רתוי איקבו רתוי ןיבמ רתוי דמל רשא הזש ןבומכ
 םג יאדווב ירה ,ונממ רתוי תחא םעפ לכה ךסב דמלש הזל םימעפ האמ דמלש הז ןיב

 תונווכ תאו איגוסב תויורשפאהו םישוריפה לכ תא עדויו רריב םימעפ האמ דמלש הז
 בוט וקרפ תא ןיבמ ונממ רתוי תחא םעפ קר דמל רשא ורבחש ןכתי דציכו ,'מגה
 םלוא ,םימעפ האמ וליפא וקרפ תא תונשל םדאה לוכי יכ ,אוה ךכ ןינעהש אלא ?רתוי

 תעשב םאו ,וניקולא אוה דחא ?עדוי ימ דחא ,דחאה והמו ,חכוש אוה דחאה תא
 אבש ורבחל המוד וניאש ירה ,המשל ודומילב ןווכתה אלו ,דחאה תא חכש דומילה

 ארקנה אוה ,דחאל התיה ודומיל תעשב ותנווכ לכ רשא ,דחאו םימעפ האמ דמולו

 ."דובכה אסכ דע תעגמ ותרות יכ ,םיקלא דבוע

 דוסי היה ,בוט םש לעבה תרות לש ןרוקה הרואמ ראוה רשא ,הז ל''זח רמאמ

 רודל רודמ .שוראמראמו םיטאפראקה ץרא לבח לכב םינבה ךוניח לש תודוסיה
 הרומש איהשכ ,הזה זוחמב ידוהיה ךוניחה לש תרוסמה תרשרש הרזשנו התווטנ
 הרותה תצברהו ךוניחה לש תרתוכה תלוג .שדוקה תרהט לע תלהנתמו בטיה תנגומו

 ."דחא"ה התיה תושודקה תובישיבו אנפלואה יתבב ,הרות דומלתה יתבבו םירדחב
 לש הלהואב םמצע םיתיממ םידימלתה ויה םיכר םידלי םתויהמו םהירוענ תונשמ
 ,ועמשמכ וטושפ ,"לכאת חלמב תפ" :ל''זח רמאמ תא ומייק תובישיה ירוחב ,הרות
 תורטמ תגשה םשל הרות דומלל ךלה אל םהמ דחא ףא .םימיכ םהיתוליל ושעו

 דומיל הז היה .דומילה תעב הרז הבשחמ לכ התלע אל דחא ףא לש וחומב ,תויכונא
 םוש אלב ''דחא"'ה לש ויוויצ תא םייקל הנווכב היה ולוכ לכו שדוקה שאב לבטש

 םינכומ ,םימש תאריו הרותב ויה םיגופס ,םישדק ןאצ ,וללה הרותה ידמול .תוינפ
 ידיל אבי יתמ תניחבב ,דחא 'ה לש ומש שודיק לע םשפנ תא רוסמל םינמוזמו
 !ונמייקאו
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 םשה שודיק לע תויחל

 ,האמוטה תוחוכ םע ,םינפ לא םינפ ,םישגפנ םיריעצ םירוחב םתוא ויה רשאכ
 השודקד תובהלתה ןימבו ,םברקב שא תבהלש הקלדנ ,םדה יאמצ ,םיינמרגה ןיק ינב
 םייומס תוחוכ לש םירגאמ םידמוע םתושרלשכ ,עשרה תוחוכ דגנ םיקבאנ ויה
 ומשל רשא ''דחא" ותואב המימתו הנכ הנומאב ןומט םשרושש תוחוכ ,םימוצעו
 הנוכמל ענכהל אלש םהל עייסו םהל דמע רשא אוה חוכה ותואו ,הרותב וקסע

 .םדגנ הלעפש ץחלה לש הרידאה

 הדהדה רשא לוק תב ןימ הררועתה ,םדה תתושו עוצפה אבלד אקמועמ

 וראשת םתא ,''תויחל םיבייח םתא" ,"שואי לא םידלי" :םיללמואה לש םהינזאב

 יכ !םשה שודיק לע ויחו וצמיאו וקזיחי' ,". . .ייח ךיימדב . . .ייח ךיימדב"' ,"םייחב

 ךירצ םכמ" ,"תודהיה תורוד תופיצר תא םירזוש םה ןהירשקבש תואלולה םתא אולה

 "יח לארשי םע יכ ורכז"ו "'. . .תונביהל ידוהיה םעה

 הדובע לש םוי ירחא ןיליפת חינהל הצירה ,רקוב לכ רובצב הליפתל הכילהה
 תרימש ,הדועסה לכ ירחא ןוזמה תכרב ,ינועה םחל תליכא ינפל םיידי תליטנ ,השק
 וחיפה וידחי הלא לכ ,שפנה ןוכיס ךותמ םירופיכה םויב םוצה ,תלוכיה רדגב תבש
 לכב וקינעה וללה םיססותה םיידוהיה םייחה ,תושביה תומצעה ידלש ךותב םייח חור

 ,תוומה תנוכמ לומ לא םינתיא םתוא ודימעה רשא םישדוחמו םיננער תוחוכ םוי
 וקזיח רשא םה הלא .םימלועה ארובב ןוחטבהו הנומאה תא דבאל אלו הל ענכהל אלש

 .'חכ ופילחי 'ה יוקו" תניחבב םישדח תוחוכ םהב וכסנו םיריסאה תא

 טיטב הכילהה תעשב ,גלשומהו רקה ףרוחב ,דקפמב הרושב הדימעה תעב

 םימזפמ ויה ,טלמ יקש לש םידבכ תואשמ תאישנ תעבו םייכרבל דע עיגהש שפרבו

 תאזבו ,םיארונה םימיה לש וא גח לש תופי תוניגנמ ,זילעו חמש ןוגינ הזיא םמצעל

 תורוויחה םהינפב םייח לש עבצ םילעמ ,והער תא שיא םידדועמו םיקזחמ ויה

 .תולפאה םהיניע תא םיריאמו

 חוכ ירובג םירוחב

 הקידצה רשא הדבוע ,תוינויח תודובעב םיקוסע ויהש ,םיריעצה ןמ ,הלא קר אל
 לש םירוביג תוגהנתה וגהנתה ,תומדא ילע םמויק תא םינמרגה יניעב העש יפל
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 םוקמ ,םידחוימ םיפירצב דודיבל וסנכוה רשא םירענו םירוחב םתוא וליפא ,שממ
 תומל ויה םינוכנו ,תיאליע הרובג ייח ויח ,תומל ותד תחא יכ עדי םשל סנכנש ימש
 םהירופיס .הרהטבו השודקב םימש םש שדקלו םישודק תומ ץמואבו זועב
 תובישח םהמ דחא לכל ,רופס ןיא דע םיבר םה םיללמוא םתוא לש םיאלפומה

 ,אופיא ,קפתסנ ,ונתורשפאב תאז ןיאו רחאמ םלוא .ךרע תלעב תיכוניחו תירוטסיה
 תוריסמ לע ,דיתעה רודל לכשה רסומ ולוכש ,ונימב דיחי הרקמ ,דחא ףלאמ רופיסב

 .היתווצמו הרותה םויק ןעמל םיריעצה םיריסאה לש םשפנ

 הדוקפ ,ש"מי הלגנמ ר''דה ,חצור יכראה ןתנ ,היישת תנש הנשה שאר ברעב
 לכ תא ץיוושוא הנחמ יקלח לכב םירחאה תומוקמה לכמו םיפירצה לכמ ףוסאל

 תולעוגמה וידי תא חינהל ,תאזב התיה ותנווכ .הרשע הנומש ליג דע םירענה םידליה
 ןיבמ קומחל הכ דע ,וחילצהש םירענה םתוא לע םג םידוהי ינוילמ לש םמדב

 ירעשב םיאבל ךרעש ןוימה תעב םיצוריתו תואלתמא ינימ לכב תוינטשה ויתועבצא
 .הנחמה

 ,תונקיידב ןטשה לש ותדוקפ תא ואלימ ,"סיופאק''ה ,םהירזועו םיצאנה יסגלק
 ובשנש םיריסאה תא .םירענו םידלי תואמ ששו ףלאכ זכרל םדיב הלע הרהמ דעו

 .ץיוושוא הנחמ לש םיפירצה ירוחאמ קיר שרגמ לע ודימעה שדחמ

 ררוצה עיגה ,דירחמה שגפמל תונכהה לכ ומתו םידמוע ויה לכהש רחאל ךכו
 ץעה דומע לש ושארב .ינוניב הבוגב ץע דומע המדאב בוחתל דקפו ,יצאנה ,ישארה
 רחאל .דומעה שארל םירמסמב ורביח ותוא ,ץעמ אוה ףא ,'ד תואה תרוצב חול חנוה
 ימ לכ יכ עבקו ,שרקל תחתמ רובעל םידליה לכ לע הוויצ ,ומוקמ לע דמע דומעהש

 םתמוקש םידליה וליאו ,ופירצל רזחויו הדובעל רשכומכ בשחיי שרקב עגי ושארש

 יכ ,היה רבד לש ושוריפ .םותח ףירצב דודיבל וסנכוי ,ץעה חול לש והבוגמ הכומנ

 .םיזאגה יאת לא חלשהל ץרחנו םתחנ הלא לש םלרוג

 יתלבה םהיקבאמ ךלהמב הבר םייח תמכח ושכר רשא ,םיריעצה םירענה

 תאו תינטשה המיזמה רשפ תא דימ וניבה ,רבע לכמ םפיקהש תוומה םע םיקסופ

 ,םידליה הלא ויה ללכ ךרדבו ,םהבש םיכומנל .םיחצרמה לש םהיתונווכ תועמשמ
 וסינש םהמ ויה .דומעה לש הבוגב תואריהלו ץמאתהל אלא ,אופיא ,הרירב התיה אל

 חולל תחתמ רובעל םהילע היהש עגרב םהילגר תונוהב לע וממורתהש ידי לע הובגל

 רבכש ,םיסגלקה ןמ דחא וב ןיחבה םא םלוא .שרקב עגי םשארש ידכ ,הדידמה
 רענ ותואש דע בר חוכבו הבע ימוג לקמב וב טבח אוה ,העש התואב םוקמב ואצמנ
 תא םשמ ואשנ ןכמ רחאל .ותמשנ תא חפנ הרהמ דעו ,ומדב ססובתמ ץראל לפנ

 .הפירשה תיב לא הוחקלו הללמואה ותפוג
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 .שרגמה לע םידלי תואמ עבראו ףלאכ ,תואמ ששו ףלא ךותמ ,וראשנ ךכ
 תצירח דעומ ,תרחמה םויל דע םירגוסמו םירוגס םידדובמ םיפירצב ואלכנ םיחקלנה
 וחקיפ םירמושהו ,הקשמ וא לכוא םוש רתוי ולביק אל תוומל םינודינ םתוא .םלרוג
 לא סנכנ ןיאו אצוי ןיא ,ולעננ תותלדהו וסנכנ םלוכש רחאל .הריתי תונדפקב םהילע

 .םירופאה םיפירצה םתוא

 אכבה קמעב ןידה קספ

 ריזחהל רבכ היה רשפא יא ימשיר ןפואב ,םיפירצה םותיח רחאלש ףא לע םלוא

 דחוש ןתמ ידי לע םידלי ליצהל ןיידע היה ןתינ םימעפל ,תינרוחא לגלגה תא
 תושפנ רחסמב וקסע רשא ,לעילב ישנא ,סיופאקה ,םיפירצה ירמוש ,ףסה ירמושל

 רשאכש ןבומכו .ףסכ עצב תרומת תוומל םינודינה תא רוכמל םינכומ ויהו ,לארשי

 תא תודפל ידכ רשפאש לכ תא וללה ושע ,הלא םידליל תובא המכל רבדה עדונ
 לא ואבו ,רומש רצוא הזיא ואיבחה ובש ,רותסמה םוקמ לא וצר םה דימ .םהינב
 .וידלי תא ונממ תונקל ידכ רזכאה יופאקה

 ןבלו רחאמ .ויטרפ לכ לע םש םשגתמ היה ,'רחסמ הז רחסמ"' יממעה םגתפה

 תרחמל םא דחפל הממ היה ,ונב תא ללמואה באל רסמו בהזה תא חקל רשא ,לעילבה
 תא תאלמל אלא אופיא הרירב לכ ול התיה אל ,םידליה דחא רסחש הלגתי רקובב

 רפסמה תא .ס .סה יניצקל רוסמל וילע ,תויחל ךישמהל ונוצרב םא יכ עדי אוה .רסחה
 םיפירצה דחא לא אוה סנכנ הרהמ דע ,ךכו .ודיב ודקפוהש םידליה לש קייודמה
 קומחל חילצה לומתא ךא רשא דלי וא ללמוא רוחב הזיא םהמ ףטוחו םירחאה
 דציכ תוארל עזעזמ הארמ הז היה .םייחב םייתניב ראשהלו תיחשמה ןטשה ינרפצמ
 תמייאמה דיה דגנ ויתוחוכ לכב קבאנ רשא ,ןכסמ רוחב וא דלי םירמושה דחא ררוג
 ץרחנ םלרוגש הלא לא ותוא ףרצמו תוומל םינודינה לש םיקולבה לא ,ותולכל
 .םיזגה יאת לא חלשהל

 דחא עיגה רשאכ .הנשה שאר לש ורקובב םש עריאש רופיסה תא חוכשל השק
 םיכוב לוקבו ,ןעצייוו קי'קד די'בא ,שילזיימ שריה יבצ יבר לא םיללמואה תובאהמ
 םדאה תא הקיסעמה הלאשה יהמו ,ייהלאש לואשל יתאב יברו ירומ" :רמאו הנפ
 ?הנשה שאר םוי לש ומוציעב

 םיפירצל וסנכוה רשא םירוחבהו םידליה תואמ עבראו ףלא ןיב אצמנ ינב"
 ידיחיה אוה ,ידיחי ינב והז יכ יבר ךל עדו .םשה שודיק לע תומל םיכלוה םשמש
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 בהז תועבטמ המכ תויוצמ יתחתמאב הנהו .יתחפשמ ינב לכמ הטילפל יל רתונש
 הב וניחבה אל םיחצרמה יניעו ,ץיוושואל יתעיסנ ברע ,יליעמ תפשב יתאבחה םתוא
 ןתוא ידי לע ותודפלו ינב תא ליצהל יתלוכיב ,התעו .תונורקה ןמ הדיריה תעב

 יופאקה יכ יל עודיש ינפמ ןכ תושעל יל רתומ םאה קר איה הלאשה .בהז תועבטמ

 םשמ ףוטחיו םייחב םירתונה לש ףירצה לא ןכמ רחאל ךלי , ינב תא ררחשי רשא
 ?הרות ןיד יפ לע ןכ תושעל יל רתומ םאהו ,רחא רוחב

 יבר ןואגה יפמ לאשש הלאשל הבושתה תא עומשל ןיתממו דמוע לוכשה באה
 ולוקו וברקב טבצנ ובל ,ויפ תא חותפל לגוסמ וניא !םוד םלאנ אוה לבא ,שריה יבצ

 וסיכש תומחה תועמדה הארממ קר ןיחבהל ולכי וברקב שחרתמה תא .ירמגל קתתשנ

 היה ךדכדמו אכדמ .שריה יבצ יברו לאושה באה וכבו םהינש ודמע ךכ .וינפ תא
 םש םידמועב ורבע תונושמ תובשחמו תולאש ,הבואכ השגרה ןימ ,הזה הזחמה
 השק ךכ לכ !?ןויסנ הזיא ,בצמ הזיא ,ונעגה ןכיהל ,ונל יובאו יוא ,םיעגרה םתואב
 .תאזכ הלאשב קוספל

 ינפב ןנחתהו דמע הרבג רשא ותכובמב םלוא ,הבושתה תא עדי שריה יבצ יבר

 אוצמל השקש תיאליע הרובגב ,רתוומ וניא באה םרב .ונופצמ יפ לע לעפיש לאושה
 ינא ןיע ףרהכ ,בהז לש עבטמ ידיב הנה" :ולש לע דמועו שקעתמו דמוע אוה התומכ

 תושעל הכלהה יפ לע יל רתומ םאה תעדל ינוצרב לבא ,ידיחי ינב תא תודפל לוכי

 ץיןכ

 יאמ'' :ויפמ ןידה קספ תולימ תא איצוה בר ישוקב ברהו ,רמ יכבב וצרפ םהינש

 ונב תא תודפל ול רוסא הזה ידוהיה :ףיסוהו ,רמא ,'יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח

 רחא ידוהי דלי ונב םוקמב ףוטחי לעילבה ןב יופאקה רזכאהש אוה עדוי יכ ,ודיחי

 תועבטמב יודפה דיחיה ןבה לש ומוקמב ךלי אוהו םייחב ראשהל הכז רבכ רשא

 .תוומה לא ,בהזה

 ןיד יפ לע םא" :רמאו דמענ וילגר לע לוכשה באה בצייתה ,ןידה קספ עמשל
 וייח ןובשח לע ותוא ליצא אל ינאו ,'הדיקע ןברק"' ידיחי ינב היהי ,רוסא רבדה הרות
 ! 'רחא ידוהי דלי לש

 השעמה תא שריה יבצ יבר ראתמ ,םידמחמ רעש "'םשה ישדקמ ת''וש" ,ורפסב
 םוקמב וידימלתמ דחאל איהה תעב הרקש ןלהלד רופיסה תא םג ןכו הזה יאוריהה
 .הזה

 וידימלתמ דחא םג הנמנ ,רמה םלרוגל וניתמהו וכיחש םידדובמה םירענה ןיב
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 .רורחשה סויב שילזיימ הדוהי לאיתוקי יבר ונבו שריה יבצ יבר

 עזלעב ןגרעב ,ןעצייוו ,קראמיינ דייבא שילזיימ שריה יבצ יבר

 וגאקיש לארשי תיראש יייהקב הנורחאלו
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 םירשע ןב .ןאיראט-אגלאשמ גרעבנעזאר השמ רוחבה ,שילזיימ שריה יבצ יבר לש

 םג יכ ויליאמ ןבומ .הדידמה חול הבוגל עיגה אל ושארו היה ךומנ ךא ,רבכ היה הנש
 גלפומו לודג דימתמ היה השמ רוחבה .הגירהל ונודינש הלא םע דודיבל חלשנ אוה
 דבכתנו ונממ םיריעצ םירוחב םע דמול היה ןעצייווב הבישיב דמלש תעבו ,הרותכ

 ."רוחב רזח' לש דבוכמה ראותב

 יכ עדונש רחאל .ךכ היה ,שילזיימ שריה יבצ יבר רפסמש יפכ ,םירבדה רופיס

 אביקע ומשו ,ןעצייוו וריעמ ריעצ רוחב וילא שגינ ,רסאנ גרעבנעזאר השמ רוחבה
 רמאו ,דיייה ןנאמ ךורב ר''הומ םידמלמה שאר ,םסרופמה דיסחה ברה ודידי ןב ,ןנאמ
 לוכי המ יכו":ובישמ שריה יבצ יברו ?"הל'השמ םע היהי המ !יבר* :ל"הזב ול

 רמאו רזחו ,ונממ הפרה אל אביקע רענה ךא ?וליצהל םילוכיש ןפוא שי םולכ ?תויהל
 :ולאשו רזח שריה יבצ יבר ?"םישחמ ןאכ ונאו ףרשי הל'השמש ןכתיה !יבר"' :ול
 ףסכ יד ידיב שי !ןכ" :ותעד לע דמוע ןיידע רענה םלוא ?'וליצהל הצע וזיא שי םולכ

 ."ותודפל תלוכיה ידכ

 יאדווב התא עדוי אלה'' :ול ריעמו ףיסומ אוהו ,ענכתשה אל ןיידע שילזיימ ברה

 םלש תויהל חרכומ םירענה רפסמ ןכש ,רחא רענ לש וייח ןובשח לע אוה הז ןוידפ יכ

 ?ייהזכש ןפואב וליצהל ריתהל ,תאזכש תוירחא ומצע לע לבקל לוכי ימו ,םיאתמו

 .ותעד לע אביקע רענה דמוע - "הצע שי הזל םג'' =

 .רענה תא שריה יבצ יבר לאוש - ? "הצעה איה המו"' -

 :הלודג תובהלתהב בישמ אוהו

 ןברק תויהל הלודג החמשב ילע לבקמ ינאו ויתחת סנכא ינאש איה הצעה"
 ."ותרומת

 וב יתרעג תאז יעמשב"' :העצהה לע ביגה דציכ ורפסב רפסמ שריה יבצ יבר
 םוקמל ךמצע תא סינכת התאש ןפוא םושב ךל ריתא אלש יאדווב הזש ול יתרמאו
 . "ול ךלהו ףלח הזבו ,ןימדוק ךייח אתכלה קספיא רבכ יכ ,הנכס

 :רמאו םעפ דוע אב אוה ,רפסמו שריה יבצ יבר ףיסומ ,םיעגר המכ רחאל םרב
 עיגמ ינניאש ,הזבנה ינאו ,ףרשיי הל'השמש ,ישפנל עוגרמ אוצמל לוכי ינניא יבר"

 ילב ףא ,ותרומת סנכיל ,תאז תושעל יתטלחה ינא .םייחה ןיב ךלהתא ,וילגר תופכל
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 וייח בשחנ היהא אלש ,יברה יל חיטבי דבל תאז קר .שרופמ רתיה יברה יל רמאיש
 ."'בי'הועל קלח ול ןיאש תעדל ומצע דבאמ לככ

 לוכי יניאש ול יתרמאו" ,ורואיתב שריה יבצ יבר ךישממ ,"'םעפ דוע וב יתרעג"
 יאשר ללכב אוה םא לודג קפס ,תאז תושעל וילע לטומ אל יכ ,תאז םג ול חיטבהל
 ."גרהנ התא וא גרהנ אוה םא םימשב הינימ אקפנ המו .ותושעל

 יניב הלודג ני'מקפנ שי יאדווב אלה ,יבר" :יכב לוקב ןנאמ אביקע ךכ לע בישה
 קיפי דוע םלועהו דומילב דימתמו םכח דימלת רוחב אוה הל'השמ יכ .הל'השמ ןיבל
 יתיאר רבכ יניעב ,םולכ הוש ינניא ,עדא אל יכנא רעב ,יינעב ינא ןכ אל תלעות ונממ

 ינא ,דקומה תיבב ףרשיהל ,לאמש דצל ולבוהש יתויחאו יחאו יתובא ,יתדלומ ןדבא
 ינפ לע ייח לכ רבכ םיווש המו ,םהמ בוט רתוי ינא המב ,לוכשו דומלג דבל יתראשנ
 םניא אליממש ,ייח תריסמ ידי לעש ,הזכ בגשנ רבד דוע תושעל הכזא םאו ,לבת

 ,ול ךרטצי םלועהו הברה םיווש וייחש ,רקיה הל'השמ תא ליצהל לכוא הטורפ םיווש
 ."הזה ריעצה םלעה ןעט ךכ ,הזכ רבד תושעל זרדזא ,חמשא אל המל

 יבלו טעמ דועש יתשגרהו יתמהדנ ינאו"' :בתוכו שילזיימ שריה יבצ יבר םייסמ
 םושב יתמכסה ול יתתנ אל לבא ,הזה רקיה םלעה תויכבו תונעט עומשל ,ץלפתי
 ."ינממ שפנ יחפב ול ךלה םינונחתהו תורצפהה בור ירחאו .תינש וב יתרעגו ,ןפוא

 רוחבה תונעטל םימשב ורמא המו ,וזלה השעמ לע טק עגר אנ ןנובתה יחא'
 יאדווב אלה ,תומימח לדוגבו תוטשפבו תמאב ובבל תוריקמ אצי רשא הזה ריעצה

 ונקלח היהיש יאוולהו יקלח אהי םקלחמו יאמדק ישודק תולעמל וזלה עגרב הלעתה

 ."ומע

 ץיוושואב םידליה לצא רפוש תעיקת

 ,שילזיימ שריה יבצ יברל חילש םידליה וחלש ,רקובב םכשה ,הנשה שארב
 ףירצה לא אוביש ,ץיוושוא הנחמב הרות םהמע דמל רשא ,םברמ ושקיב ותועצמאבו

 התיה המו .הנורחאה םתשקב תא ונממ שקבל םיצור םהש קומינב ,םהלש

 ...?השקבה

 לכ אב אלש םיימוי רבכ הזש תורמל ,םהל קפסל ושקב היתש אלו הליכא אל
 םיריעצה תא קיסעהש המ הז !רפוש לוק עומשל אלא היה אל םנוצר לכ .םהיפל לכוא
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 תווצמ תבוח ידי ואציש קר ,םתתימ תעש אובל םיניתממהו םיאמצהו םיבערה ,וללה

 .הנשה שארב רפוש

 הרימשה ,שממ תושפנ תנכסב הכורכ התיה רגוסמהו רוגסה ףירצה לא הסינכה
 תאצל היהי רשפא יאש יוכיסהו ,רעשה תא בינגהל רשפא יאש דע תינדפק התיה
 אלש ,ןוכיסה תא ומצע לע לטנש ימ לש ,ויוכיס תא ולידגה הביס התואמ ללכב םשמ
 .ושפנ תא ןכסל ןמוזמו ןכומ שריה יבצ יבר היה ןכ יפ לע ףא ,םלוא .יח םשמ תאצל

 לא ףירצל סנכנ שריה יבצ יברו ,חתפה רמוש תא ודחיש םירשק ילעב םידוהי

 .ודיב רפושה םע םידליה

 םה .שריה יבצ יבר תא ובבסו םיפופצ ודמע םישודק ןאצ ,םיאלט תואמ שמחכ
 אוצמל שריה יבצ יברל השק לבא .רפושה תעיקת ינפל הרות ירבד המכ עומשל וצר

 לע םידליה תא עיגרהל הסנמ אוה תאז לכב .רמ ךכ לכ בצמל תומיאתמה םילימה

 ' . . . םימחרה ןמ שאייתי לא וראווצ לע תחנומ הדח ברח וליפא" :ל''זח רמאמ ידי

 ... ךישמהל דאמ השק . . .השק ,ונורג תא תוקנוח םילימה

 עורגל םינכומ תויהל םיכירצ ונא !םירבח" :זירכהו דחא רענ םק תע התואב

 לכמ תובר תואירק ועמשנ וירחא ,דמעמה ןמ בהלתשנש דיחיה היה אל אוה ."'רתויב

 ."יודיו ורמא םירקי םיחא" :םירחא םירענמ םג רבע

 . .."לארשי עמש ורמא' -

 ."רפושה תעיקת תא םייחב הנורחאה םעפב עמשנ הבה" -

 ,שא תובהל בצוח לוק ,ולוק תא שריה יבצ יבר םירה ,האישב תובהלתהה דועבו
 הלמ םידליה תואמ לכ ונע וירחאו " . . . ה-י יתארק רצימה ןמ . . .יוא . . .יוא'' :קעזו

 םידוהי ורמא אל םעפ ףא ,ברה לש ויתוחנאו ויתויכב ועמשנ קוספ לכ ירחא .הלמב
 .םשמ קחרה קחרה אשנ תומרה תולליה לש ןלוק .'רצימה ןמ''ה תא הלודג הכ הנווכב

 לכ . ..הימוד . ..טלחומ טקש ררתשה ,"'ירצימה ןמ" יקוספ תרימא םויס רחאל
 ךרב שריה יבצ יבר .ותבוח ידי םהב תאצל ןווכלו תוכרבה תא עומשל הצר דחא
 תולוק ועמשנ ץיוושואב הדמשהה הנחמ ףירצבו ,תוכרבה תא דורצו לודג לוקב

 . ...העיקת . . .םירבש . . .העיקת . . .העיקת . . .העורת םירבש . . .העיקת'' :רפוש
 תועיקתהו ,רבגו ךלה רפושה לוק . .. .. הלודג העיקת . . . העורת . . . העיקת

 .ץיוושוא הנחמ ללחב ודהדה
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 ,הנשה שאר תליפת תא תרתסנ הניפב וללפתה ץיוושוא הנחמ יריסאש ןמזבו

 םא םידבעכ םא םינבכ םא ,םימלוע ירוצי לכ טפשמב דימעי םויה םלוע תרה םויה"

 עוציבל םיצאנה םיסגלקה ושגינ תע התואב ,". . . םינב לע בא םחרכ ונמחר םינבכ

 לא רעונה ינבו םירוחבה תואמ עבראו ףלא תא ליבוהל ולחה רשאכ ,ינחצרה םממז
 יבר ידי לע רפושה לוק יעמוש ,םידליה תואמ שמח םג ודעצ םהיניבו ,םיזגה יאת

 .שילזיימ שריה יבצ

 תא ליצהל היה לוכיש םדא ותוא ,שריה יבצ יברל הלאשה לעב ,לוכשה באה
 השענב הדרחב טיבמו ,ולש םירוגמה ףירצ לש ןולחה דיל ,התע ,דמוע ,ודיחי ונב

 ,וילע השק הזה הארמה ,וברקב לחלחתמו ונב תא האור אוה ,ונב לש ףירצה תביבסב
 ךא והשמ עיבהל הצור ,תושגרתה זוחא ,תרצענ ותמישנו תורמתסמ ויתורעש עתפלו

 ןיב ,הפוקז המוקב ךלוהה ודיחי ונב הארמל ,םוד םלאנ אוהו ויפב ורצענ םילימה

 ונבל רהטו' :תבהלנ הרישבו החמשב םימש םש שדקל םיכלוהה םידליה תוצובק

 . .."תמאב ךדבעל

 ההובגה הגרדמל םיללוע םיליפעמ דציכ אלפומה הארמה ,הזה ינוימדה ןויזחה

 םישדקה ןאצ דציכ םייניעה ומב תוארל ,םשה שודיק לע שפנ תוריסמ לש רתויב
 לע הליהתו הריש םיאלמ םהיתויפשכ ,החמשו ליגב ,הפוקז המוקב ,המידק דעוצ

 ההובג יכה הגרדל תולעתהל תחא תבב .רשפא יא תחא תבב הברה ךכ לכ ,םהיתודג

 תאשל ולכי אל רבכ וילגר ,תאשל לוכשה באה היה לוכי אל תאז תא ,שפנה לש
 אל םג לבא ,ןאכ אל םיזוחא ויה ויפערש .הנועמה ופוג לש לקה ואשמ תא וליפא
 דועו ,תקחרתמ הריישה . . . טבמ דוע . . . טבמ ףטוח אוה ,םיזגה יאתב ןאכמ קוחר

 . ..ףלועמ אוהשכ לפנו ויתחת ערכ אוהו ררחתסמ ושאר . . .טבמ

 םשה ישדקמ לש יאליעה רהוזה תמצוע

 רעש ,"םשה ישדקמ" ורפסב חיצנה ,ןעצייוו ד"בא ,שילזיימ שריה יבצ יבר

 -הירגנוה ידליו ירענ םישימח לש תיאליעה תינחורה הרובגה תא ,םידמחמ

 לע ולגתנש םידחוימה םיפירצב םיאולכה ינורחא ויהש ,שוראמראמ-סורוטאפראק

 :םיזאגה-יאת םינפב ,ץיוושואב תפותה לש הבר םוהת תיעקרק

 דודיבה יפירצמ דחאמ .ס .סה יסגלק ואיצוה (1944) ה'שת הרות-תחמש לילב

 היצקלסה ןמ ורתונש םינורחאה ,םידליו םירוחב םישימח ,ץיוושואב רעונה ינבל

 םתוא וליבוהו ,הנשה-שאר ברעב ש"ימי ילגנעמ ר"'ד חצור-יכראה ךרעש הלודגה
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 תא רוונסל םיאתה לע םינוממה ושקיב ,אתה םינפל וסנכנ רשאכ .םיזאגה יאתל

 ורזחוי ןכ ירחאו ,ץחרתהל ידכ ,תוחלקמ ירדחל ואבוה יכ ,םהל ועידוהו םהיניע

 .םהיפירצל

 ףסוכהש ,בקעיו קחצי םהרבא יאצאצ ,םינימאמ ינב םינימאמ ,םירענהו םירוחבה
 אובי יתמ" לש ןבומב ,םהיתומשנ ילופיקב זונג םשה שודיק ןעמל שפנ תוריסמל

 ךילע" לש תוקבדו הודח ךותמ לע לא ואירמה ,וממורתנו ולעתנ ,"'הנמייקאו ידיל
 .םשה שודיק לע םהייח תא בירקהל הקומע הרכה ךותמ ודמעו ,"םויה לכ ונגרוה

 םירבח" :םר לוקב חתפו הרובחהמ רוחב םק ,םיזאגה יאת םינפב םדמעב

 לבא ,םהמע דוקרל הרות ירפס ונידיב ןיא םנמא ,הרות תחמש ליל וישכע ירה !םירקי

 ונייח יעגרב ,וינפל דוקרנ הבה ,םוקמ לכב םדאה םע אצמנ םלוע לש ונוביר

 ."ךרבתי ומש תשודק לע וניתושפנ תא רוסמנש ינפל ,םינורחאה

 לגעמו דיב די תבלתשמ דימ .וירבח לש םבל יככותל קומע ורדח רוחבה ירבד

 עגרל ,התע תורשיתמ ץיוושוא ירוסיו תואלתמ תוחוחשה םיפתכה .רצונ םידקור
 תולעתהו תוליצא לש קוחר םלוע לא םיאשינ וידחי םלוכ ,םמצע תא םיחכוש
 המ ונירשא" םיקוספה תא ורמיזו ורש שא תובהל יבצוח תולוקו תובהלתהבו ,תינחור
 םיעודיה םינוגינב ,"תמאב ךדבעל ונבל רהטו"' םגו ,"ונלרוג םיענ המו ונקלח בוט

 .םימסרופמהו

 יאת ירדח ךותמ םיעקוב ויה דמח-ירוחב םישימח תויפמ הרמזהו הרישה תולוק

 תוריסמהו הרובגה תריש ילילצ ,שפנה תולכ דע התיה םירענה תובהלתה ,םיזאגה

 .ץיוושוא לש תומלצה הנחמב הצק לא הצקמ עמשנו ודהדה

 תא ליעפהל םינכומ ודמע רשא ,תיחשמה ןטשה יחילש ,םייצאנה םיחצרמה

 תא ריתסהל ולכי אלו אתה ךותל וסנכנ - הרמזה תולוק תא םעמושב ,זאגה ינקתמ
 תוממותשהו העיתר ופקתנ ינש דצמ לבא ,הליגר יתלבה הנומתה הארמל םפא-ןורח
 שפנה תרובגו זועה ןינמ :הלאשה תפחרמ ומכ םהיתפש לעו ,הזה יאליעה ןויזחה לומ
 .ס .סה ןיצק לש ומעז היה לודג דחוימב ?םהייחל םינורחאה םיעגרב םידוקירב תאצל
 .תוינחצרה ויניעל הלגתנש הזחמה לע ביגהל ךיא עדי אלש ,םיזאגה יאת דקפמ

 הכ ןיב אלה ,ורמאו םירענה ובישה ?השוע וז המ החמשל :םתוא לאש רשאכו

 ,וריבסהו ופיסוה ךכ לעו ,םתוזילע תביס המצע וזו ,עגר לכב תומל םיכלוה םה הכו
 םילהנמה םה םייצאנ םיבלכש ,הז יוזבו לפש םלועמ קלתסהל םה םיחמש יכ
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 - הלאכ םילפש םישנאמ רטפיהל תורשפא קר תמייק םאו ,ויקוח תא וב םיעבוקו
 הנה יכ ,וריבסה ,םתחמשל תפסונ הביס ,םרובע רתויב הלודגה הודחהו החמשה וז ירה
 לע וחצרנש םהיתוחפשמ ינבו םהירוה םע דחאתהלו תוארתהל טעמ דוע םה םידמוע
 .םדי

 :םהילע םעז תויוור תוחירצב יצאנה ןיצקה ץרפ וללה םירבדה עמשמל

 םכדמלא ינא ! (םערו זיזח) רטוו-רנוד-ץיורק (םירורא םידוהי) !ןדוי עטכולפרעפ

 ,םכתסיסג תפוקת תא ךיראא ריהמ תוומ םכל תתל םוקמב ,םכתבשחמ תא לטבאו

 םמעט םכתא ומיעטיו דחוימ ןפואב םכב ולפטי םש ,םייוניעה יפתרמל םכתא סינכא

 .םירמו םישק םייוניע לש

 וכישמה םה ,תויארפה ויתוחירצו סגלקה ירבדל םבל ומש אל םירוחבה
 םניאו וילע םיגלגלמ םה יכ ול היה המדנש דע וינפב וקחצו םהידוקירו םתרישב
 רדתסהלו םיזאגה אתמ תאצל םהילע דקפ לודג סעכ ךותמ .ללכב ונממ םידחופ

 רומא היה ובש ,הרות תחמש םוי תרחמל דע ,רוגס ףירצל ולבוה םה ךכו ,תוישימחב
 .ותמקנ תא םהב עצבל

 המכ לש הלודג הצובק הרחבנ ,ה'שת הרות תחמש םוי לש רקובה תמכשהב
 םתועצמאב אלמל ידכ ,ץיוושוא תביבסב זוכיר-תונחמל הרבעה םשל םישנא תואמ

 וחלשנו ,הנורחאהו הלודגה היצקלסב םהה םימיב ורחבנש םיריסאה לש הסכמה תא

 ןנתסהל וחילצה םירענהו םירוחבה םישימח םתואמ בורה .ץיוושואב שאה ינשבכל

 .זוכירה תונחמב הדובע תומוקמל םכרדב ץיוושוא הנחממ ואציו וז הצובק ךותל
 ויהי אלש ידכ םינוש םיפירצב ורזפתה ץיוושואב ןיידע וראשנש םירוחבה טועימ

 .םיזאגה יאתב תווממ םירענהו םירוחבה םישימח לכ ולצינ וז ךרדב .םירכינ
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 אל ,ץיוושואב לארשי ירענו ירוחב לש תממהמהו תשגרמה היוחה רופיסב

 ופא לע ,תומלצה-איגב ,אכבה-קמעב ןכש ,ץיוושוא לע תידוהיה תמאה לכ התצמתנ
 -- "תרחאה ץיוושוא" תא םג אוצמל היה רשפא -- יצאנה יאדמשאה לש ותמח לעו

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 ץיוושוא

 -תועתלמ ךותל וכלשוה םשפנו םפוג רשא ,םהייחב םשה ישדקמ לש

 לש םיניעה ףלא תחת םגו ,םהייח ץראב םנהיגה ירוסי תא ולבס ,עשרה

 .םהייחב םימש םש ושדיקו המת הנומאב ולעתנ תיחשמה ןטשה

 ,שפנ-תוריסמ לש :תרתחמב ןיליפת תחנהו ברעו רקוב תוליפת לש

 םויק ,הנומאל תונמאנה ןעמל רויש אלל הברקהו ץק ןיא תורסמתה

 .עיגמ היה םנורכזש לככ ,הפ-לעב הרות ירועיש דומילו תווצמ

 חספ ליל רדס תכירע לש :וראותי אלש םיאנתב תוצמ תייפא לש

 .האלפומ תוריסמבו תויאשחב

 לע רבגתהל תנמ-לע ,רפוש תעיקת םע אקודו ,הנשה-שאר תליפת לש

 .הטמ לש םנהיגה ךותב תיחשמה ןטשה

 תמקה לש :ךרפמ הדובע-םוי רחאל הליפתו םירופיכה-םויב םוצ לש

 םהיניע ושטלש הלבחה-יכאלמ לש םפאל תחתמ ,תרתחמ יאנתב תוכוס

 .הנחמב ריסאו ריסא לכ לע תוינחצרה

 .רתויב תונושמו תומכוחמ תולובחת ידי-לע תאזו ,הכונח תורנ תקלדה לש

 שלתנש טוח :רנ רותב שמיש ,רקי ןוהכ ךרענש ,המדא-חופת יצח

 םימרגה תשמח תנמ ךותמ ,הנירגרמ תסיפ :הליתפל ךפהנ טוטרמסמ

 .רואמל ןמשכ השמיש ,םינייטצמ היפכ-ידבועל קר הקנעוהש

 אקוד ,הטלעהו תוכשחה תומוהת ךותמ וצנצנ רשא ,לפואמ תורוא לש

 אל קפואב רשאכ ,הלודג הכ התיה םינפה-תרתסהש םימיה םתואב

 םלענ רוא םש םרז הז ךשוח הבעמ ךותב :הריעז רוא-תדוקנ ףא התארנ

 תיאליע תינחור הרובג ןירקהש רוא ,ידוהיה תמשנ ינויבח ךותמ עקבש

 עשרה-ןוטלש ףגמל תחתמ רבשיהל אלו ענכיהל אלש תובבלה תא קזיחו

 עשפה תוחוכ תא חצנל וחילצה הלא תוחוכבו ,ינמרגה יאדמשאה לש

 .עשרהו
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 לדנמ ידיב ץיוושואב ןורפיעב בתכנש תוכרב תכסממ עטק

 רלצניילק .אקארקב קסמודאר ידיסחד דיימהיב ךינח ,רלצניילק

 לא הנחמה ןמ חירבהש הרזע תשקב לש בתכמל הא עטק ףריצ

 ורבע הלא ןיעמ םיעטק יכ ,בתכמב ןייצ אוה .ץייוושבש ורבח

 .תונמדזה לכב רתסב סהב ודמל םידוהיו ,דיל דימ הנחמב



 גמר םדק יררה רפש

 השולשו םירשע קרפ

 השדח הוקת איבמ ה"שת הנשה שאר

 השגרוה .םיארונה םימיה אוב ינפל ונילע הרבע תמייוסמ הלקה לש השוחת

 תווקת םדאה ינב תובלב וררועתה םויל םוימ ,בלה לע דבוכהמ הלקה יהשוזיא
 םויל הכזנ ,היישת תנש ,השדחה הנשה תארקל יכ ,םברקב ומחנתה םישנאה ,תושדח
 התימב תומיו הלפמ ,ףוס ףוס ,לחני םידוהיה ררוצ יכ ךכל ונלחיי .הלואגהו רורחשה

 ,ברקה הדשמ תושדחה ורסמנו שחלב תועידיה ורבע ינשל דחאמו ןזואל הפמ .הנושמ
 יצאנה אבצה יכ םג ונעמש ,ןכרוא לכל תותיזחה לכב תולפמ םילחונ םינמרגה דציכ

 .םירזגל םתוא רזוגו המצועב םהב הכמ יסורה אבצה יכו הלהב תסונמ סנ

 וניא םבצמ יכ ריכהל היה רשפא .ס .סה ישנא לש םהינפבש תועבהה יונישב

 'תורוחש'"'ה תועידיה .קוחר וניא םדיא םויו םתלפמ יכ ךכל םיעדומ םה יכו ,בוט

 .ןיעל תרכינ הרוצב םיאכודמ םיכלהתמ ויה םהו ,םשפנ תא וכדכיד ברקה הדשמ

 הפצמה ןידה םוי ינפמ דחפ םהילע לפנ יכו ,םתזחא דחפו המיא יכ לילעב היה הארנ

 םילודג םייללכ םייונישל ששחהו ,תיטילופהו תיאבצה הריזב שדחה בצמה .םהל

 םהישעמ לע ןובשחו ןיד רוסמל םהילע היהי ובש טפשמ ינפל םודימעי רשא

 םידוהיה םיריסאה יפלכ השקונה םסחי תא תונשל הנחמב םיארחאל ומרג ,םיעשפנה

 .םהיפלכ םתוגהנתה תא ךכרלו

 םוי לכב ומכ ,ליגרכ דובעל תודיחיה לכ ואצי ,ה"שת תנש לש הנשה שארב

 ללפתהל ידכ ,הצחרה ינתיב דיל ונפסאתהו םוק ונמכשה ,ךכ םושמ .רחא הדובע

 ןכ ירחאו ,ויפב הרוגש התיהש המכ דע ,הפ לעב הליפתה תא רמא דחא לכ .רוביצב
 לודגל בשחנש רבד ,ץיוושוא הנחממ ובינגה רפושה תא .רפושה תעיקת תא ועמש
 םלוא .הנחמב וקיזחהלו וסינכהל שממ תושפנ תנכסב ךורכ היהו רחאמ איהה תעב

 .ס .סה ישנא לש םפאל תחתמ וב עוקתל הלודג הנכסה התיה ךכמ רתוי דוע
 לכ לע ונירחא םהיתודמעמ ושלבש אבצה ישנא לש םהיניע לומו ,הנחמב ובבותסהש

 .ונלש לעשו דעצ

 ,הנחמב םיריסאה ועציבש תושקה תודובעה יגוס לכ תא םיעצבמ ונאש ידכ ךות
 טלמ תקירפו תונורקה לע טלמ יקש תסמעה ,םידבכ תואשמ תקירפו הניעט
 םייניעה תא ונל ברצ טלמהש העשב ,םימותס אשמ תונורק ךותמ םיתא תועצמאב
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 ונלחהו ,הנשה שאר םויה יכ םלוכ ורכזנ תע התואב ,המישנה ילכ ךות לא רדח קבאהו
 .". . . תויפיפ םע היה'' ," . . .ףקות הנתנ''ו :םיעודיה הלפתה ינוגנ תא ונמצעל םזפל
 הלכת ןשעכ העשרה לכי יכ תי'ישהמ ונשקיבו וננחתה תורובהו תוחושה לש ןקמועמ
 ."ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ

 םוי לכב ומכ םתדובע תא דובעל ואציו הנחמה יריסא בור ומצ םירופיכה םויב
 ףרח ,שודקה םויב ןכ םג ונמצ ,בקעי ףסוי רוחבה ןטקה יחאו ינא .רחא הדובע
 ,הנחמה לא ונלש הדיחיה הבש רשאכ .דבכ ברשב תכרפמהו השקה ונתדובע
 ,ףסומ לש הרשע הנומש תלפת תא ונרמא .הלפתל ןינמ ירחא ונשפיחו ונצצורתה
 תרוחרחסו הארונ השלוח ונב הזחא המחה העקשש ינפל םלוא ,הליענ תליפת ונללפתה

 .תינעתה תא םילשהל םילגוסמ ונייה אלש דע השק

 עוצקמ ילעב תדיחיב

 היה ונתדובע םוקמ .םירגנ תצובק םע דובעל יחא םע דחי ינוריבעה ץיקה ףוסב

 לש הלודגה הלעמה .תע התואב תונבל ולחה ותוא ,יקנע םימ לדגמ לש ושארב

 ונתדובע ,ךכל ףסונבו ,תטהולה שמשה ינרקמ םינגומ ונייהש ךכב התיה וז הדובע

 .םדוקה םוקמב ומכ הדימעב אלו הבישיב הלהנתה

 תורגסמ ביכרהל םיכירצ ונייה ךכו ,תבצו שיטפ ,םירמסמ זגרא לבק דחא לכ
 ךכ .םיסדנהמה ידי לע ונל ןמוסש יפכ ,םימה לדגמ ביבס ,שלושמ תרוצב תוכורא ץע

 לכ לע ףיקשהל ונלוכי ונתדובע םוקממו ,הלעמ הלעמ הדובעה תוגרדב דימת ונילע

 הלק הדובעל הכז ימע היהש ןטקה יחא ףאו ,רוזיאב הישעתה ילעפמ לעו תונחמה

 .רתוי החונו

 , .ס .סה תויח יניעל תוארהל אלש דימת יתרהזנ ,תונחמב יתוהש תפוקת לכב
 הביס םוש םהל היהת אלש ידכ ,הלק יכה הריבעה תא וליפא רובעל יתזעה אלו

 רשאמ ,קיצמה רוקה תא לובסלו בערב תונעתהל בטומ יכ התיה יתעד .יב ללעתהל
 הרעשה טוח קר רשא ,הרקמ יל הרק תחא םעפ םלוא .תוינחצרה םהידיל לופיל

 .ילע טומל לולע היהש לודג ןוסא ןיבו יניב דירפה

 ןבראפ .יג .יא לש חבטמה ןמ לודגה ללשה

 תחורא תא קפיס רשא יזכרמה חבטמה אצמנ ,ונתדובע םוקממ קחרה אל
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 םיאיבמ ויה םשמ .ןבראפ .יג .יא ילעפמב ודבעש םיריסאה יפלא תורשעל םירהצה

 ץעה לדגמ לע יבשויב .תודיחיה לכ לא 'יפוז אנוב לכ יפב ארקנ רשא קרמה תא

 םידאה דציכ האורו חבטמה ךות לא רשיה טיבמ יתייה ,יתדובע תעשב ,קנעה

 ,בער בורמ קורה תא עולבל ץלאנ יתייה .םייקנעה םידוודה ןמ םילוע םיליבהמה

 .םש לשבתהש לכואה לא האצי ישפנ

 רבד םוש תושעל אלו םיריסה ינפב דומעל היה השק ,ץיוושוא לש לודגה בערב

 רזוח יתייה ומויב םוי ידמו ,חבטמה לא עיגהל דציכ ךרד ןנכתל יתלחתה ךכ .ודגנ
 .הפשאה תמירעמ תופילק המכ וא המדא יחופת המכ שוכרל ידיב הלעי ילוא .ןנכתמו
 הרצק ךרדב יתדעצש רחאל חבטמה לא עיגהל ידיב הלע ,דחא ריהב םויב ,םנמאו

 ,בורכ האלמ הלגע לע יתרעתסה תחא הזירז הציפקב .שפנ ינוכיסו דחפ האלמ לבא
 הזמ רתוי וליפא ,בהז רצוא שממ ,בורכ תכיתח רבכ ידיב התיה רפסמ תוינש ךותו

 יתספת טושפ ,ןאכל ךרדב ומכ תובורמ תונכה יתישע אל רבכ וישכע .םהה םימיב
 .הדובעה םוקמ לא בוש יתמלענו האיצמה תא

 לדגמ לע בוש יתילעו יתבנגתה רזכאה ינמרגה סדנהמה לש ויפיתכ ירוחאמ
 רדגב ללכ הז היה אל םשו רחאמו .קשחו ץרמ רתיב יתכאלמב יתכשמהו םימה
 זאו ,הנחמל רוזחנש דע הניפב ללשה תא ןימטהל יתטלחה ,בורכה ןמ לוכאל רשפאה

 .ימיע ותחקל

 םיטלקמל הצירהו הקעזאה תוללי

 לוק עמשנ ,םואתפ עתפל הנהו ,בורכב תושעל המ תדכ ןנכתמ ינא דועבו
 תוניגהו תודשה ינפ לע ץורל ולחהו םתדובע תומוקמ תא ובזע םישנאה לכ .הקעזאה

 אובחמה ןמ בורכה תא יתספת ,לדגמה ןמ הלהבב יתדרי ינא םג .חטשב ואצמנש
 םתעד רשאכ ,םיטלקמה ןמ דחאב הבישיה תעב יכ יתבשח .םלוכ םע ץורל יתלחהו

 .ילא בל םישי והשימש אלב קריה ןמ סועלל לכוא ,הצצפהב הנותנ היהת םלוכ לש

 לש תוגורע ןהיניבו תודבועמ תוניגב םיריסאה ולקתנ תודשה ןיב הצירה תעשב

 ןמ םפטוקל ולחהו םיחמצה לע ולפנתה םיבערומה םישנאה .תוינונצו רזג ילודיג

 תולאב םתוא ושריגו ועיגה .ס .סה ירמוש רשא דע ,הפה לא רשיה םשמו המדאה
 .תולקמבו

 יתבשחו ימיע היה בורכהש ינפמ ,הדשב םירוזפה תוקריב תעגל יתיצר אל ינא
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 יתלקתנ םירבחה רתי םע ץורימה תעב םלוא .טלקמב הבישיה תעב ונממ לוכאל
 המ רבד ריתסמ ינא יכ ןיחבה םהמ דחא ,.ס .ס ילייחו םיינמרג םיסדנהמ תצובקב
 ואצמ ילכ ןיב שופיחה תעב .יתוא ורצע םהו ,םלצא דשח ררוע רבדה .יליעמל תחתמ
 .האלה םדקתהל ילע ודקפו ירפסמ תא ומשר השירדו הריקח רחאל .ןומטה רצואה תא

 םודרגה ץע לצב

 תעב הבינגב .ס .סה ישנא ידי לע והשימ ספתי םא יכ עודי היה ונתאמ דחא לכל

 ,אנוב הנחמב ארונ השעמ םעפ הרק ,ןכאו .הנכסב םינותנ ויהי וייחש ירה ,הקעזאה

 דיבעהש ינמרגה סדנהמה רשאכ ,םיטאפראקה ירעמ תחאמ ,הווצמ רב ליגב דליל

 ידקפמ .הבינגב םחל תסורפ וזגראמ חקל הקעזאה תעב יכ הנולת ודגנ שיגה ותוא

 ףסאתהל וארקנ הנחמה ינכוש לכ .הדעהו להקה לכ יניעל ,הילתל דליה תא ונד .ס .סה
 .רענה דגנ םויאה ןידה רזג עוציבב תוזחלו שרגמב

 ורצע ,רעשה ינפל ,ךרדה עצמאבו , הדובעה םוקמ לא ונדעצש הרק תרחא םעפו

 ידכ התיה ךכל הביסה .םירבח השמח הכותמ ואיצוהו תודיחיה תחא תא .ס .סה ישנא
 תבינג לע הנולת הדגנ ושיגה םיינמרגה הדובעה ילהנמ רשא הדיחי התוא תא שינעהל
 איצוהל וטילחה ,וספתנ אל הריבעה ירבועו רחאמו .הקעזאה תעב תודשהמ תוריפ

 .דחי םמצע קיזחהל וחילצה ןמזה לכ רשא ,טסוח ריעהמ םירוחב השמח תורושה ןיבמ

 .םתמשנ תא וחפנ רשא דע םיללמואה םתוא ולבס תורצ המכ עדוי ימ

 קרימ .ירפסמ תא ומשר .ס .סה ישנאש ירחא יתשגרה תא ראתל ,אופיא ,לק
 ותוא יתקרז ,יל אצי ונממ לוכאל ןובאיתה .יתמעט אל רבכ רתוי יתקזחהש בורכה

 .רתוי וילע טיבהל יתיצר אלו

 ןמ הדערו ליח יתוא וזחא .םירביאה תא יל רבש ארונה דחפהו ,יתדובעל יתבש
 יתדחפ לכ םדוק .תויחל יל ורתונש םיעגרה תא יתרפסו ברק יציקש יתשגרה ,תואבה
 תושעל וגהנש יפכ ,םוקמב יתוא ושינעיו הדובעהמ יתוא ואיצוי .ס .סה ישנאש
 רבעו תויה םלוא ,הרצ יצח קר וז התיה ,הרוק היה ךכ וליא םלוא ,תובורק םיתיעל

 המ עדוי ימ .םייתעבש הרמו הער יתשגרה התשענ ,םדי לע יתארקנ אלו בר ןמז רבכ

 ,הקעזאה תעב בנג רותב יתוא ונודי םא ,יתבשח -- הנחמה ךותב יל תושעל םתנווכב

 .ו'ח דובא יננה זא

 יכ חוטב יתייה .רעשה לא ונברקתהו ונדעצש דעצ לכ םע הכלהו הרבג יתדרח
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 לחה ונברקשכו .םישנאה רתי ןיבמ יתוא ואיצויו ילש הדיחיה תא ודימעי רעשה דיל

 רעשה ינפל ונאובב .'ןשקנ אדל אד" ,שוקנל ולחה יכרבו ירביא ,הקזחב םועפל יביל
 ילוכ יתייה ,רצחל המינפ סנכנ ינא םג םלוכ ומכו . . . ילא ועיגה ,ליגרכ ונתוא ורפס

 לכ אלל תודיחיה רתיל ומכ הנחמל סנכהל ונל ושרהש יתיאר רשאכ םמותשמ

 .תויעב

 אל ,יניע הארמל ןימאהל יתלוכי אל .שדחמ יתדלונ וליאכ ,איהה תעב ,יתשגרה
 וא .ימצע תא יתלאש ?ןינעה לכמ וחכש םה םאה ,ןאכ שחרתמ המ ןיבהל יתלוכי

 ,םתערל הנתשנ תיזחב םבצמש ושיגרה יכ ,רבדה לכ םהל תפכיא היה אל אמש
 חוורו סנ יל השענ ,הכו הכ ןיב ,הביסה איה המ בושח ךכ לכ אל .רהרהל יתפסוה

 תא ינממ וטחס ,ילע ורבעש המיאהו דחפה םלוא .םייחב יתראשנ ךכל תודותו ,הלצהו
 .יתוחוכ תיצמת

 דחוימ הדובע סרפ

 אל םלוא .םהייח תא םישנאה ונכיס קרמ תויפכ רפסמ וא םחל תסורפ תרומת
 לכואה תונמו קיצמ בערה רשאכ תושעל רשפא היה המ יכו ,תרחא הרירב התיה
 .תומיעט אלו תומועז ןכ םג ויה וקלוחש

 תסורפ תא ורכמ םה .םיריסאה ןיבמ םינשעמה הלא לש םלרוג היה רמו ער

 ויה ותוא ,תיסור תרצותמ ,ייאקראכאמ" :םשב ארקנש קבט ןימ גישהל ידכ םחלה

 .םינשעמו ןותיע ריינב םיפטוע

 קליח ינמרגה הדובעה להנמ וא סדנהמה רשאכ ,םלזמ לזמתנ םהמ םידיחיל קר
 ותרומת רשא ,ינמרג קראמ ןימ הז היה .ןיישימערפ" :ארקנש הדובע סרפ םהל
 .תאזכ הרושתמ תונהל יתיכז אל םעפ ףא ינא ,שפועמו ץומח בורכ וגישה
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 העבראו םירשע קרפ

 ץיוושואל םתרבעהו םילוחה ןוימ

 לש הצובק אנוב הנחמ ירעשב ועיפוה ,הי'שת תנש תוכוסה גח לש םימיה דחאב
 םיסגלק םתוא תא ונתוארב .הנחמה ימוחתב בבוסלו רייסל ולחהו םיהובג .ס .ס יניצק
 ינפמ ונששח ,הברדא ,ןאכ םתוחכונמ חמצי אל בוט רבד םוש יכ ונשפנב ונרעש
 אל בוש ,םימימת ונייה אל רבכ ,שושחל הביס התיה ונומכ ןויסנ ילעבל .תואבה

 המ ונתוא דמיל רבכ רמה ןויסנה .הארבה יתבו שפונ תונחמ לע םירופיסל ונמאה

 ימ הלאשה ונתוא הקיסעה הלא םיעגרבו ,תותודב ןתואל ןימאמש ימ לש ופוסב הלוע
 דוע ורבגו וכלה םידחפהו תוששחה .ונדגנ וללה םירוראה םיעשרה םיננכתמ המ עדוי
 ונב ךורעל ידכ אלא הניא הנחמל םיסגלקה אוב תרטמ יכ ,דוסה ונל עדונ רשאכ רתוי
 םילוחה תא ונכותמ איצוהל ידכ ,הצמישל העודיה היצקלסה תא עצבלו םינוימ

 .םישושתהו

 תיב ינתיב תא םישושתו םיעוצפ ,םיבר םילוח ואלימ ץיקה ישדוח ףוסב

 שפונ םוקמל וחלשנ םיינורכה םילוחה יכ ונל עדונ ,םימיה דחאב ,עתפלו .םילוחה

 הלועפה וז התיה ,השעמל .ץיוושואב תופרשמל הנווכה יכ רורב היה ונל .הארבהו

 ורחבנ וב רשא ,הנחמב תע התואב ךרענש לודגה ןוימה תולועפ תרדסב הנושארה

 .הירגנוהמו ונלש םיבושיהמ םיבוט םידידי ,ונירכממ םישנא תואמ תוומה לא וחלשנו

 ויה ,דימתמ רתוי ,בורקמ ונילע םייא תוומה רשאכ ,יחכונה בצמב םג םלוא

 ,הדובעל םוי םוי םיחלשנ רשא ,הנחמה יריסא ןיבמ םיאירבה הלא יכ ומחנתהש םיבר
 ,תיזחב רצונש רומחה בצמב יכ ןימאהל היה השק . .ס .סה ישנא ידי לע ועגפי אל
 ,תודבוע םיידיב רומח רוסחמ םייק רשאכו ,םוי םוי ונילא םיברקתמ םיסורה רשאכ
 .בושח ךכ לכ הדובע חוכ לע רתוול םינמרגה ולכוי

 אנוב הנחמב לודגה ןוימה

 ונא ,הפוצמל דוגינב תוערואמה ושחרתה םעפה .ונתכרעהב וניעט ,םעפה ,םלוא

 התדובע תא םייסת איה רשאכ םוקמה תא בוזעת תיאופרה הדעווהש וניוויקו ונרבס
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 .םירחאה םיריסאב םג לפטל ורבע םה תאז םוקמב לבא ,אנוב לש םילוחה ינתיבב

 יפירצב אצמהל םלוכל הדוקפ הנתנו ,יערעפש קאלבי'ב תיב רצוע לע זרכוה הנחמב
 תא עובקל םיצאנה םיאפורה ואובי רשא דע םשמ זוזל אלו תוטימה ךותב םירוגמה
 .דחאו דחא לכ לש ולרוג

 די לע ,םלוכ ודמענ ,םתדוקפלו ,הטימל הטיממ ורבע םינמרגה םיאפורה

 | ,ןיד יקספ םלוכל ואיצוהו דחאל דחאמ ורבע .ס .סה ישנא .םימוריע יצח ,הטימה
 | היה קרש ימ לכ ןכו ,שושת וא שלח ,הלוח היה הארנש וניניבמ ימ .תוומל וא םייחל
 ,"ןנאמ ליזומ"ל והוכפהו רפסמ תא ומשר ,תומל רחבנ ,רשב לד וא הזר ,שוחכ הארנ
 .ץיוושואב תוומה לא חלשהל ולרוג םתחנ ךכבו

 םיעוצפ ,םישושתו םילוח םישנא תואמ ונודנ ,"תויצקלס"' תכירע לש ךרדב ,ךכ
 םינודנה ןיב .ץיוושואב שאה ינשבכל חלשהל ,םדה יאמצ ,םינמרגה ידי לע ,םינועמו

 ,אשפיל :תושודקה תוליהקהמ םירכמו םינכש ןכו ,ל''ז יבצ םהרבא ר''רה יבא םג היה
 יבחרבש םיבושי תורשעמ תוליהק דועו שטניראה ,ילעשאק ,אזיא ,טסוח
 לע םשפנ תא ורסמ םרטב רשא ,םירקי םידוהי ,הירגנוהו שוראמראמ ,סורוטאפראק
 תפות ייוניעב תונעתהלו רתויב םישקה םירוסיב רסייתהל םלרוגב הלע ,םשה שודיק
 .זוכירה תונחמב ש"'מי םהיחולשו .ס .סה ישנא לש הצירעה םדי תחת

 שחרתהל דמועה לע עדימ םוש ונל היה אל ,ימואתפ ךכ לכ ןפואב השענ לכה

 םג הלע תוומה יכ ,דחא עגרל ולו ,ונמלח אל .תואבל ךרעיהל ונידיב קפיס היה אלו
 ךכ לכ עצבמ ךורעל םיחצור יכראה םיננכתמ ונב םג יכ ללכ ונמאה אלו ,וננולחב
 ררחתשהל תוכזל הווקת ךותמ ויתוחוכ תולכ דע דבע ונתאמ דחא לכ .ילאטורב

 םע טרפבו ,תעה לכו ,ה"'בקב םנוחטב תא ודביא אל םישנא .הזה ינמרגה םוניהגהמ
 .ותיב ינב לכ תא שוגפלו ותיבל בושל הכזי יכ והערל שיא לחיא השדחה הנשה סורפ

 .ס .סה יאפור ינרפצמ רעונה ינב לש הלצהה סנ

 הז ןתיב .44 'סמ ןתיבב יתררוגתה ,אנוב הנחמב לודגה ןוימה ךרענש תעב
 .הרשע הנומש ליגל דעו הוצמ רב ליגמ רעונה ינבב םיסלכואמ ויה 46 'סמ ןתיבו

 ידלש שממ ,רשב ילדו םיזר ,ללכ ךרדב ,וללה םינתיבה ינכוש רעונה ינב ,םיריסאה
 לבל םכותב המשנה תא קיזחהל וחילצה בר ישוקב קר רשא ,תוקומצ תומצעו רוע
 ויה וליא .אלפו סנ שחרתה ,ונלש ןתיבל .ס .סה יאפור וסנכנ רשאכ ,הנהו .םהמ אצת

 הברהל היה אל ,םירחאה םיפירצב םיגוהנ ויהש םינוירטירקה יפל ונלצא םג םילעופ
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 םיאפורה ומלעתה ןאכ אקוד ,המ םושמ ,םלוא ,הפמ יח תאצל םייוכיס ונתאמ
 יפכ טשפתהל ונתוא ובייח אל ,ללכ ונתוא וקדב אל ,ףירצל וסנכנש ףאו ,השענהמ
 היה .ונשפנל ונתוא ובזעו תוטימה ןיב ורבע קר ,םירחאה םיפירצה ינכוש תא ובייחש
 .שממ לודג סנ הז

 דואמ יתייה ינא .רבד עריא אל וליאכ ,הדובעל םלוכ ואצי ,ןוימה םוי תרחמל

 ,םירחאה םינתיבב םיריסאל עריא המ תעדל יתיצר .לומתאה םוי תוערואממ אכודמ
 םש ,ל''ז יבא לש וירוגמ םוקמ ,57 'סמ קולבב שחרתה המ תעדל יתיצר דחוימבו

 לא דימ יתצר ,םילעפמב הדובעה םוי םותב .אשפיל יתרייע ידוהי םע דחי ןכש
 םישנאה תיצחממ רתוי םש םירסח יכ יתאצמ הברה יתעתפהל ,לבא ,םהלש ףירצה
 .הנחמה תואפרמל ורבעוהו םישלחה ןיב ורחבכנ םה יכ יתנבה ,ל''ז יבא םג םהיניבו

 הלילה לכ .םכרד ףוס יהוז יכ רורב יל היה לבא ,יתעדיש המל ןימאהל יתברס

 יחומב ורקינ תוליהבמ תובשחמ .בואכה יבילב ומסריכש תוגאד בורמ ןיע יתמצע אל

 לש ףוסה היהי המ עדוי ימ ,תובשחמ ולע יבילב .ץיקהב יל וארנ תודירחמ תונומתו
 ירה ,םיזגה יאת לא ונלש הנחמה ןמ םישנא איצוהל וליחתה םא ,הנחמב הפ ונלוכ

 ,םיקולא תנתמ שממ אוה תומדא ילע םייח ונאש םוי לכו ,דגנמ ונל םייולת םייחה
 תורחא תושק תובשחמו הלאכ תובשחמ .רורחשה םויל הכזי ונתאמ דחא םא עדוי ימו
 .הבר אנעשוהל דע ,תעה לכ יתחונמ תא ודירטה ןתומכ

 דחא לכו ,האפרמה ןתיבמ םירוצעה לכ וררחתשה ,ה''שת הבר אנעשוה םויב

 יתשגפ לי'ז יבא תא םג .רבעב ךייתשה הילא הדובעה תדיחי לאו וירוגמ ףירצל בש
 תיראש לע הטילש היהת אל םיעשרל יכ הוקת יאלמ ונייהו ,הדובעל םיבשה ןיב

 ,השעמל לבא ,ששחל רתוי םוקמ ןיא יכו הפלח הנכסה יכ הארנ היה ונל .הטילפה

 ,םיריסאה ןיב הלהב תעירז ינפמ וששח הנחמה ידקפמ .םייניע תזיחא קר וז התיה
 ןכ לע ,הניקתה הדובעה לוהינל עירפיו םירתונה לע עיפשי רבדהש וצר אלש הארנכ

 דע ,םימי המכ דועל םינטשה םתינכת תא וחדו תוכושחה םהיתונווכ תא וריתסה

 .אעמק ועגרי הנחמה ינכוש רשא

 הרות תחמשו תרצע ינימש גח

 םוקמל םתאצ םרטב ,םיריסאה ופסאתה ,ה"שת תרצעה ינימש גח עיגהב

 ינב ,עזעזמ הזחמ הז היה .רובצב הליפתל עובקה םוקמה ,הצחרה ירדח דיל ,םתדובע
 םיללפתמו םישקבמ ,םיננחתמ הכדנו רובש בלבו ,םיבאוכו םיצוחל ,םידמוע לארשי
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 םעישויש םלוע ארוב ינפל ,תומחה םהיתועמד תא םימכ םיכפושו תולודג תונווכב

 ,תרצע ינימשב וישכע םג ךכ ,םיארונה םימיב ומכו .םהיתוקוצממ םצלחיו םהל רצב

 דחא לכש ןמזב ,ורבעש םינשב הרות תחמש גח הארנ היה דציכ ורכזנו םלוכ ודמע

 .הרותה תחמשב ומצע תא חמישו חמש ,ושרדמ תיבב ומוקמב היה

 םילופכ תונחמה יריסאל שפנה תמגעו רעצה ויה ,לארשי ידעומבו םיבוט םימיב

 ירה ,ארונה דובעישה לש לודגה רעצה דבלמ יכ .לוח לש םוי םתסמ םילפוכמו

 הרייעב גחה תרוצ לע ורפיסש םירופיסה ,תיבה לאו יברה לא םיעוגעגהו תונורכזהש

 שונא ייחל בושל ההימכהו רעצה תא ולידגה םיבוטה םימיה ןמ ופצש תונורכזהו

 .תוילאטורבב םהמ ודדשנש

 םיסנכתמו םיללמואה םיריסאה םישגפנ ויה ,ךרפמו ךורא הדובע םוי רחאל
 תוחילסה ימי לע בושו בוש םירפסמ ויה .םבל רמ תא ךופשל ,תותיכ תותיכ
 לש ולצב ףפותסהל וכז דציכ ,יברה לא תוינחורה תסומע העיסנה לעו ,םימחרהו

 אסכ ןיבש םימיב ראשהל ןכ םג חילצה ודיב הלעש ימו ,םיארונה םימיב שודק
 לעבבו הנשה שאר תליפתב םג םירכזנ ויה רופיס ידכ ךותו .יברה לש ורצחב רושעל
 תעב יברה הארנ היה דציכו ,'ה לא בושל תובבלה תא ררוע ברעה ולוקש הליפתה
 .השודקו תויאליע לש תובהלב ףופא שרדמה תיב הארמ היה המו ,רפושה תעיקת

 ינב עשר ישנא לש תוומ תדוכלמב םיאצמנ ונא רשאכ ,וישכע ונלרוגב הלע המ הנהו

 . . .?ארונ ךכ לכ ןוסא ותעד לע הלעה ימ ,םילמשוחמה ליתה תורדג ןיב ,לעילב

 ,לזרבה רוכ ךותב םיצוחל ויה רשא ,לארשי ידלי ובאד םלוכמ רתוי לבא
 התא" לש םיקוספה תא רמול ולחהש העשב ,םימשה תפיכל תחתמ ונדמע רשאכו

 בורמ ,שממ תרוחרחסל דע םויא ץחל ןימ ונשגרה ,יתרוסמה ןוגינב ,"תעדל תארה

 לכ .דחא לכ לש ותרייעב התיהש הרותה תחמשלו ונלש תסנכה תיבל םיעוגעג

 תועמד לש חוליק םרז ןהירוחב תועוקשהו תושביה םייניעה ןמו ,ודער םירביאה

 ,השגרה התרש ונחור לע ,םימי המכ דועב שחרתהל דמועב שח וליאכ בלהו ,תוחתור
 םיללפתמו םויה ונמע דחי ןאכ םידמועה םידוהיה ןמ םיבר יכ האובנ התיה וליאכ

 וכלי זאו ונתאמ ודרפי םה רצק ןמז דועב יכו ,םיבר םימי דוע תויחל וכזי אל ,ונומכ

 .ץיוושוא לש שאה ינשבכו םיזגה יאתב ךרבתי ומש תא שדקל

 ליתה תורדג ןיב תופקהה לש ןמעט

 ,בייואו רצ דיב םינותנ ,זוכירה הנחמ לש רמה םוניהגב וניהשש ןמזב וליפא
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 ןמעט וננורכזב הלע לכה ףא לע ,םישלחו םיפייע ,םיאמצו םיבער ,ינמרגה ררוצה

 תחמש גח לש תוזילעה תריואב ונרכזנ ,ישוקה לכ םע .תיבב תופקהה לש בוטה
 ךיא ,םייניע ןויליכב ואובל םיכחמו םיפצמ ונייה ,םידליה ,ונא דציכ ונרכזנ ,הרות

 ,ךרד ימימתו םירשיה םעה יטושפ ,השעמ ישנאו םידיסח ,םימכח ידימלת ינקז ויהש
 םידליה ,ונא וליאו ,םהידיב הרות ירפסשכ הביבס םידקורו המבה תא םיפיקמ םלוכ
 לש לודג לוק עקוב םלוכ יפמו ונידיב םינולגדשכ םתוא םיפיקמ ,תובישיה ירוחבו
 .םדאה בל תא םיחמשמהו םיחמשה ,םיזילעהו םיפיה םינוגינהו ,תיתימא החמשו ריש

 לכה ,ה''שת תנש לש הרות תחמשב ,םויכ יכ ,רבעה תלחנ קר היה הז לכ םלוא
 אל םג ,םיחמש םימכח ידימלתו םינקז רתוי ןיא ,התבש החמשה ,תרחא הארנ היה

 תוליהק רתוי ןיא ,תובישי ידימלת דמח ירוחבו םידלי אלו ,םע יטושפו םיתב ילעב

 לכ ינפ תא התסיכ החמשה תחת האב רשא המויאה תוכשחה קרו ,תבש לכה ,תושודק
 ומלענו ורקענ ,וישכע ועדגנ ,רבעב וקקש ךכ לכש םיידוהיה םייחה .תיחרזמה הפוריא

 המ לכ ושריש םגו ורקע ,לכה לע וטלתשה רשא הלבחה יכאלמ ידי לע ויה אלכ

 .םיסורהו םיברח תושרדמה יתבו תויסנכה יתב ,םדאמ םיקיר םיתבה .םהירחא רתונש
 הזה ץראה לבח לכב תררוש תובצע קר ,הליפתהו הנירה לוק םהמ עמשנ אל בוש
 םה וליפא ,םיביהצמ םילע םירישמו חורה ןמ םיעעונתמה םיצעה וליפא .םירחאו
 .יגארטה ונבצמו ונרבשמ לע םידפוסו ונתא דחי םיכוב

 וכזו ,שמי הלגנמ רי'דה ,ןטשה ינרפצמ לצנהל וכז רשא םיירישה ירייש

 םוימ הדבכ תישענ השגרהה .השקו רומח בצמב ויה םינותנ ,זוכירה הנחמל חלשהל
 תנמ דימת אוה דחפה .םיזגה יאת לא םיחלשנו םיחקלנ םהמ םיבר רשאכ םויל
 התע םינותנ םהייח ,תע לכב תומה תא םישחו לואש ירוסיב םה םירסייתמ ,םקלח

 תוצע םיסכטמ םה ףרה אללו , םיבשוי רשא ,םיחצרמה ,.ס .סה ישנא לש םהידיב
 הנחמב הרתונ רשא הטילפה תיראש תא ו''ח תירכהל דציכ תולובחת םישפחמו

 .זוכירה

 יכ וב התנע וינפ תרכה .לי'ז יבא תא יתשגפ ,ירשת ד"'כ םויב ,םיגחה ימי םותב

 דועב םלוא ,אכודמ ךכ לכ הארנ אוה עודמ ותוא לואשל םא יתססיה .רמו ער ובצמ

 רשא םיריסאה לכ יכ ,הארונה הרושבה תא יל רפיסו אוה ינמידקה ,קפתסמ ינא

 םירבדה רתי תא . . .הנחמהמ םידרפנ ,דעומה לוחב ךרענש ןוימה תעב םשרנ םרפסמ

 !ץיוושואב תופרשמה :רבד לש ושוריפ יכ יתעדי ,ימצעב יתנבה רבכ

 תא זיזהל יתלוכי אל ,שממ ןבואמ יתייהנ ,וזה הדירחמה הרושבה תא יעמשב
 ילוקב קועצלמ קפאתהל יתחלצה ישוקב קרו םייניעב ךשוח יל השענ ,ימוקממ ימצע



 גנר םדק יררה רפש

 ,יברקב שחרתמה תא הארי אבאש יתיצר אל םג .יבאכ תא הצוחה איצוהלו תולוק
 לכ תא יתפסא .דחוימב עורג היה יכה ואלבש וחור בצמ לע עיפשי רבדהש יתששח

 קזחל יתלחתה דימו ,יכותב ושעגש תושגרה ץרפ תא רוצעל יתחלצה ךכו יתוחוכ

 תלבומ הניא םישושתה לש הריישה לכ םתסה ןמ יכ ול יתרמא ,ותוא דדועלו

 ,ול יתרמא ,םש .םהיתוחוכל רתוי םימיאתמ ויאנתש ,רחא םוקמל אלא ץיוושואל
 .םושירהו ןוימה ינפמ שושחל הביס םוש ןיאו רתוי תולק תודובעב ודבעי

 ידוהי תיראש תא םש יתשגפו ,בר ןמז ךשמב הנחמב לי''ז אבא םע יתלייט

 םכרדל םתאצ ינפל תונורחאה םהיתועש תא ושע םה םג רשא ,טסוחו אשפיל

 הכזנ םאבו ,ריעצה יחא לע חיגשאש לי'ז אבא יתוא שקיב ,ונדרפנ םרטב .הנורחאה

 ןמ שוכרהו םיצפחה לכ תא חקנו בושנש ונתוא הוויצ ,התיבה בושלו ררחתשהל

 ,רקיעב .הלאה םיאנושה ידיב ראשי אל ידוהי למעש ידכ ,םתוא ונרסמ םהלש םירכנה

 לכב למעו ,ויפכ עיגימ וייח ימי לכ הנהנ רשא ,בא םכל היהש אנ ורכז ,יל רמא

 רוד םיקהל ידכ ותיב ינבו וינב ךוניח לע ,הראתל ןיאש שפנ תוריסמבו ויתוחוכ

 .שדוקה תרהט לע םירשי

 ךשמב .הלילה תנילל ףירצה לא יתבש ,תאזה תעזעזמהו השקה הדירפה רחאל

 אבי אלש יל הארנ היה יתונלבס רסוחבש ,הזה ךשוממהו ךוראה הלילה תועש לכ
 דצל דצמ ,ץעה שגרד לע ,יבכשמ לע תעה לכ יתכפהתה ,עגרל ןיע יתמצע אל ,וציקל

 עגר לכ ,תנבצעמ תויטיאב רבע ןמזה ,החונמ יל התיה אל ,םוקמ ימצעל יתאצמ אלו

 רוא דע יל ורתונש םיעגרה תא יתינמו יתבכש ךכ .המילש הממיכ ילע המדנ היה

 ,םידדצה לכל יתלכתסה ,תיללכה הריפסה תא וכרעש תעב ,רקובב םדקומ .רקובה
 ףא וישכע קוידב ,ךכ לכ זיגרמ ,לבא ,דחא רכמ תוחפל ,רכמ ינפל ןמדזיש יתיצר
 יתקזחה ישוקב ,ימצע תא תאשל יל היה השק .ומצע תא תוארהל ןוכנל אצמ אל דחא

 הרמה תמאה תא יעדיב ,יברקב באכ יבילו חתמו תופייע בורמ ורגסנ יניע ,דמעמ

 .התימאל

 הישת ירשתב היכ םוי

 ךימסה לפרעהו ררשש רוקה ,ירירגס םוי היה ה"שת תנש לש ירשתב הייכ םוי
 לכ ינפ לע הררשש תובצעהו ןואכדה תריוא לע ופיסוה קר הביבסה תא הסיכ רשא

 הארנ תומליאה םינבאה לע וליפא ,הניפ לכב תשגרומ רעצהו באכה תריוא .הנחמה

 .הנחמה יבשוי לש םרעצב ףתתשמו הכוב יחהו םמודה לכ םג יכ הארנ ,לבאה

 הירגנוהמ םירקי םידוהי ,םירוהטו םישודק תואמ ,הרייש רחא הרייש
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 לש שאה ינשבכ רבע לא אנוב הנחממ הז םויב ואצי שוראמראמו סורוטאפראק

 ,הרהטו השודק ייח םהיתונש לכ תא ויח רשא םידוהי .דקומה לע ולעוה םש ,ץיוושוא

 רשא השעמ ישנאו םידיסח ,םימש יארי םישנא ,תומסרופמ תובישימ םימכח ידימלת

 רשא תובאו הבהאבו תומימתב 'ה ידבוע םישנא ,םהיפכ עיגימ ונהנ םהייח ימי לכ

 וידחי הלא לכ ,םנבל בוט דמלמ גישהל םדיב הלעיש דבלבו םהיפמ םחל תפ וכסח

 !דיה ,הזה םויב םימש םש ושדק

 ומתייתנ ,ץיוושואל םיפנוסמה םירחא זוכיר תונחממו ,אנוב הנחממ םידלי הברה
 הלע רשא םיללמוא םתוא םא בר קפס לבא .ה"שת ירשתב ה"כ םוי ,הזה םויב

 םנוסא תא ךירעהל ועדי ץיוושואב .ס .סה ישנא לש ףרטה ינרפצמ ץלחהל םהידיב

 ללכ וניבה אל ,םהיתובא םע דחי ,תעה לכ ,ונעתה רשא ,םינכסמ םירענ םתוא .דבכה
 ןמז רובעכ קר .םהיתובאמ ודרפנ אל וליפא םהמ הברה ,םיעגרה םתואב שחרתמ המ
 .הרמה תמאה םהל העדונ המ

 שלחנ ריעצה יחא .החפשמה לכמ ,ירמגל םידומלג ונראשנ ,םידדוב ונייה וישכצ
 ונממ וצצמ תלבסנ יתלב הרוצב ונל וקיצהו ונילע וקיעהש ברשהו ץיקה ,םויל םוימ

 ויתודמ ולגתנ ,םינש הרשע שמח יחאל ואלמ רשאכ ,תע התואב .ויתוחוכ תיצמת תא

 .לוכי היה קרש המכ תלוזל רזע ,בוטו םוחר בל לעב ,ועבטמ היה ןקתש .תולענה
 ץרו ,הבהאב וירוסי תא לבק ,ךכל םיקוקז ויהש םירחאל לביקש לכואה תונממ קליח

 .רובצב ללפתהל ומויב םוי ידמ
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 השמחו םירשע קרפ

 ביואה תמקנב תוזחל תולפת

 אשנ ריואה ,רורחש לש השוחת ןימ השגרוה ץיקה לש םינורחאה תועובשב רבכ
 הארנ היה ןהיפ לעש תיזחה ןמ תושדח ונילא וננתסה הדובעה תועשב .שפוחה חיר תא

 אבצה לחונ ןתוא תולפמה לע תועידי ונילא ועיגה הליחת .ברק םינמרגה לש םפוס יכ

 ,ונעמש רתוי רחואמ .שבכש םיחטשהמ םיברמ גוסנ אוה יכו ,וז רחא וזב ,יצאנה
 םיקירה םיתבה יכו ,םיטאפראקה זוחמ לכ תא שבכ םודאה אבצה יכ ,תודוס ידוסב
 םמצעל ולחאו םבלב וללפתה םלוכ .יצאנה שבוכה לועמ וררחוש ונלש םיממושהו

 .דחי םג םירגנוההו םינמרגה םיחצרמה תמקנב תוארל הלודגה היכזה םדיל לופתש

 ,תוומלו םייחל ,םינוימ לש תוכורא תורדיס םיריסאב וכרענש רחאל םלוא

 ,שוראמראמו סורוטאפראק ,הירגנוה תודהי לש םיירישה ירייש ,תונחמה יריסא ורתונ

 ,וישכע ורדענ םידידיו םירכמ ,םיבורק הברה .םיאכודמו םירסוימ ,םיבואכ םהשכ =

 ונתאמ דחא לכ .הנחמה לכב היה רכינ ,םתכלב םהירחא וללה וריתוהש קירה ללחה

 וניניע ומב תוארל הכזנ ,הטילפה תיראש ,ונא תוחפל יכ ,תייישהל ותוליפת תא אשנ

 ,םירקבל םישדח ,תועידי ולבקתנ רשאכ ,ןכ לע יכ ,ןבומו . .ס .סה ישנאב 'ה תמקנ תא

 ,בוקארק הבושחה ריעל רתויב בורק רבכ היהש יסורה אבצה לש שוביכה יכלהמ לע

 ,וללה תווקתה .הזה ארונה טויסהמ ררחתשנ דחא ריהב םויבש תווקתה ונב וקזחתה

 וניניע תא שדחמ וריאהו ,שלחה ונפוגב םייח חור וחיפה ,םויל םוימ וכלהו וקזחש

 ולעה ,ונברקב ררועתהל ולחהש םקנה ישגר ,תוננער רוא ינרקב תויובכה תוכושחה

 .הבר הדמב ונחור תא

 תינוציחה ונתרוצ קר אל .ירמגל הקחשנ ,תע התואב ,ונלש שונאה תרוצ םלוא
 םהידיב תורוסמ ויה וניתושפנ םג אלא ,רוחש רועב םיפוצמ םידלשל רתוי התמדש

 ,שממ הנורחאה המישנל דע למעלו דובעל ,םיעצרנ םידבעכ ונייה .בטומל וא בוטל

 ,תאזה תעב יכ ,אוה רורב .עשרה תוחוכל ענכנ ףוגה ,ונתאמ רדענ ונלש םייחה ןוצר
 ףא לש ותעד לע הלע אל ,יח ןאכמ אצוי ומצע תא תוארל הצר קר דחא לכ רשאכ

 ,םירותסימ ירתסב תונכה תושענ ,ץיוושוא לש םוניהגב ,ןאכ וליפא יכ ,ונתאמ דחא
 תויח ,םינמרגה םיררוצב םקנתהלו תאצל םיננכתמו ,המחלמ ילכו קשנ ילכ םירגוא

 .ס .סה ישנא ,ףרטה

 ,הנחמה ינכוש ,ונבש םירגובמה לש םלוככ םבור וליפאו ,םידליהו םירענה ,ונא
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 .יונאקריב תבכרה תנחתב אדנאמאק רדנוזה יריסא
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 הלוגס ידיחי ,םרב .הילע ונל עדונ רורחשה רחאל קר .תינכתה ןמ ללכ ונעדי אל

 ףתתשהל םינכומ ויה םג םה .דרמב קלח וחקל ,ןינעהמ עדונ םהלש ,אנוב הנחמב
 הצירפה ילכ תא וניכהו ,הביבסב תונחמה לכב םוקל הננכותש תיללכה תוממוקתהב

 ,םידוהיה יפלא תא ררחשל דציכ םיכרד ושפיחו ,םילמשוחמה ליתה ירדג ץורפל

 .הנחמב ורתונש ,הטילפה תיראש

 יונאקריב תוומה הנחמב תוממוקתהה

 ןפואב ועמשנ (1944 רבוטקואל 7-ב) ה"שת תנש ס''מהוחד 'ה תבשה םויב

 םימערה לוקמ הדער המדאה .ץיוושואו יונאקריבב תונחמה ןווכמ תוירי ידה ,ימואתפ

 בצב ונייה ,םעפה םג ךכ ,דימת ומכ .עגרל עגרמ וכלהו ורבגש תויוצצופתהה ידהו

 יכ ונמצעל ונרעיש רבעה ןויסנמ .קוחרמ יריה תולוק תא ונעמש רשאכ םמורמ חור

 רחואמ .המחלמה לש המעט תא םימעוט םינמרגה יכו תשורחה יתב תא םיציצפמ

 ,דימת ומכ ,יכ םיענכושמ ונייה ונלוכו ,הנחמה ימש לעמ םינוריוא תקהל הסט רתוי
 .םתכאלמ תא ומילשהש רחאל ,םהלש האיציה סיסבל ןאכמ םיבש םה

 יונאקריב תוומה הנחמב יכ העידיה הטשפ ,ןזואל הפמ ,תודוס ידוסב ,םלוא
 םישק תוברק םילהנתמ יכו ,םינמרגה דגנ וממוקתהו דרמב הנחמה יריסא וחתפ
 ואצמנ ףוס ףוס ,החמש ונביל תא האלימ וז הרושב . .ס .סה ילייח ןיבו םניב םירמו

 ךדיאמ םלוא .םבלב לכה ובשח ,ונלוכ לש לבסה רובע םוקנל וטילחה רשא םירוביג

 םינמרגה םיאנושה םילולע המ עדוי ימ ירהש ,אבהל ונלרוגל ונששחו ונדרח אסיג

 ואיצויו הנחמה יפירצל בוש וסנכי ,םידרומה םידוהיב םוקנל ידכ ,ילואו ,ונל ללועל
 .שאה ינשבכל םוחלשיו תונברק תואמ המכ םשמ

 ידכ םשפנ תא ורסמ רשא ,הלודגה הזעהה ילעב ,וללה םישנאה ויה תמאב ימ

 דגנ המחלמל תאצל ץמואה היה ימל ?ץיוושוא תוומה הנחמב .ס .סה תוחוכב םוחלל

 יפלאמ ,תיחשמ ילכ ינימ לכב שומחו קזח אוה יכ בטיה עדיש תורמל יצאנה ביואה
 תוצצפו היירי תונוכמו םיחתותל דעו ,ברק ילא םיששו םינמואמו םיסונמ םילייח

 ,הלא המחלמ ירוביג תודוא ורפסי םיאבה תורודלש הצרש הז אוה ימ ?המצוע תובר
 תוארהל ידכ ינמרגה תיחשמה ןטשה דגנכ די םירהל םינורחאהו םינושארה ויה רשא
 !רקפה וניא ידוהי םדש ודמללו

 "אדנאמאק רעדנאז'ה לש לומגתה תולועפ

 לש הלודג הגולפ יונאקריב הנחמב האצמנ ,םימדוקה םיקרפב ונרפיסש יפכ
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 .יונאקריב לש תבכרה תנחתל תוריישב םיאבה ינפ תא לבקל היה םדיקפתש ,םיריסא

 לע "עדנאמאק רעדנאז": םשב התנוכש הגולפמ קלח התיה ,הלא םיריסא לש הדיחי
 .תילאטורבה םתינכת תא עצבל םינמרגל עייסל דיקפתה לטוה וז הגולפמ םיריסאה

 ולפיטו ,םהילע הלטוהש המישמה תא ואלימ ןכא ,"אדנאמאק רעדנאז''ה ישנא

 וקרזו תונורקה ךותל וצרפ םה .םינמרגה לש םנוצר תועיבשל ועיגהש תוריישה לכב

 הדעווה לש הבשומ םוקמל רשיה םתוא וקחדו ופחד ,הצוחה םישנאה תא םהמ

 ימו ןימיל ימ ,םישנאה תא וניימש רחאל .ש"מי הלגנמ ר''דה חצורה לש תיאופרה
 יאת לא תוומל םינודינה תא הליבומ הגולפ התואמ תרחא הדיחי התיה ,לאמשל

 לא םישודקה לש םהיתופוג תא וללה וליבוה ,קנחב םש ותמוהש רחאלו ,םיזגה
 .שאה ינשבכ

 התיה םתדובע .קנעה ינסחמב הדובע הנתינ ,וזה הדיחיה ךותמ תמייוסמ הצובקל
 םירקיה םהיצפח תא זוראל ,תונברקה םהמע ואיבהש תוליבחה תא רדסלו ןיימל
 תקירפב קוסעל הדיחיה ישנא וצלוא םיתיעל .המודכו םימולהיו ףסכו בהז שפחלו
 יניש תריקעב וקסע םהבש םירקמ םג ויהו ,םיחצרנה תופוגמ םימזנו בהז תועבט
 ןגראל םהילע היה וללה תורידאה ללשה תויומכ לכ תא .םיתמה תויפמ בהזה

 .םילייחה תוחפשמל ותקולח םשל ,הינמרגל ןכמ רחאל םריבעהלו ,חולשמל

 םהל םייולת םהייח יכ רורב היה ''אדנאמאק רעדנאז''ה תגולפמ הדיחיה יריסאל

 ריסא ולו ,םייחב וריאשי .ס .סה ישנאש יוכיס םוש ןיא יכו ,דגנמ הרעשה טוח לע

 םלועהש קשח םוש םינמרגל ןיא יכ רורב היה תעד רב לכל .וזה הדיחיה ישנאמ ,דחא

 י'יאדנאמאק רעדנאז''ה יריסא ומכ ימו ,ץיוושוא הנחמ יככותב וללוע המ עדי לודגה

 ריסא סנכנ ובש ןושארה עגרה ןמל .ויניע ומב הארש המ תא רפסלו דיעהל לוכי

 ויה ךכ .ןמז לש הלאש קר אוה ועוציב יכו ,תוומל םתחנ וניד רזג יכ עדי ,וז הדיחיל

 לכה היהי םא ,ףרשהל ורות םג עיגי טעמ דוע יכ העידיב ,םיריסא םתוא םייח

 רשא דע םישדוח השולשכ םינמרגה תא תרשל לכוי רתויה לכלש ירה ,הרושכ

 הזה ןמזה ינפל דועש ירה ,וילע לופטל הלילע יהשוזיא אצמת םאו ,גרוהל והואיצוי

 .םלועה ןמ ותוא ורעבי

 ,טעמתהל ולחה הירגנוהמ תוריישה רפסמש תעב ,ד'שת תנש לש ץיקה ףוסב
 יניצקו תונחמה ישאר .ךרעל שיא תואמ הנומשכ ''אדנאמאק רעדנאז''ה תדיחי התנמ

 אל ןמז דועב וצלאי בוקארק ריעל תיזחה וק תוברקתה תובקעב יכ בטיה ועדי .ס .סה
 אוצמל ץוחנל םינמרגה ואר ךכ םושמ .הינמרג ךותל תונחמה יריסא תא ריבעהל בר
 אל םירדוסמה םינמרגה .הלודגה "אדנאמאק רעדנאז'ה תדיחימ רטפהל דציכ ךרד
 .דעומ דועבמ הניטקהל וטילחה אלא ,ןורחאה עגרל דע תוכחל וצר
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 ,תודוס ידוסב ,וניפ 1 ץיוושוא הנחמ ךותב .תינטשה םתינכת עוציבב ולחה ךכו
 ומטא רשא םיאנב ואבוה ןכמ רחאל ,םש ויהש םילודגה םירוגמה יפירצמ דחא תא
 רודחת אל ריוא תפיט ףאש ידכ טלמו םינבלב םיעיקבהו םירוחה ,תונולחה לכ תא
 תא םיניכמ יכ םיחוטב ויה תונחמה יריסא ,יאשחבו האווסהב השענ לכה .המינפ
 תודוא הבשחמה התלע אל דחא ףא לש ותעד לע םלוא ,ברקה ףרוחה תארקל ףירצה

 .םיחצור יכראה לש לטקה תומיזמ

 .יללכ דקפמל בציתהל ''אדנאמאק רעדנאז''ה תדיחי ישנא לכ וארקנ ןכמ רחאל
 םישנא תואמ שולשכ םהיניבמ ורחבו םיריסאה ןיב .ס .סה ישנא ורבע דקפמה תעב

 ,תדחוימ הדובעל ץיוושואל םיחלשנ םה יכ םהל רמאנ .םיריסאה רתימ םודירפהו
 ועדיש אלב עובצהו שדחה ףירצה לא ואבוה תוקלקלח תפשו יותיפ ירבד ידי לע ,ךכו

 לש ותדוכלמב ולפנש וניבה םש ואלכנש רחאל קר .םהמע שחרתהל דמועה לע

 ,בורקה תוומל דגנתהל היה רשפא יא ,רחואמ רבכ היה וישכע לבא .תוומה ךאלמ

 שילשכ התמוה וז ךרדב .ץיוושוא לש ינחצרה זגה קנחב עיגה הרהמ דע ןכאש
 . . .יאדנאמאק רעדנאז''ה תדיחימ

 תירותסמ הפיסא

 דציכ ,םהירבח לש םלרוג רבד "'אדנאמאק רעדנאז''ה תדיחי ישנאל עדונשכ

 ויה אל רבכ ,ותמוה םה הנושמ התימ הזיאבו ,תוומה לא רשיה תכלל םתוא ותיפ

 וטילחה .ס .סה ישנא יכ םיחוטב ויה םה .בורקה םתומ רבדב תוקיפס םוש םהל

 איה וז יכ רורב היה .שאה ינשבכל םריבעהלו ,ירשפאה םדקהב םלועה ןמ םרעבל
 .תועש לש ילואו םימי לש ילוא ,דבלב ןמז לש הלאש

 תושעל המ תדכ ,הצע סכטל תנמ לע םירתונה יגיהנמ ופסאתה הלילה תועשב

 םאה הלאשב ונייעו ובשח ,ובשי .ועלקנ וילא בצמב גהנתהל םהילע דציכו וישכע

 דימו ףכית ליחתהל םהילע אמש וא ,םימי המכ דוע תוכחלו ןכתסהל יאדכ
 הלעי אל םא וליפאש התיה םלוכ תעד ,םהייח תא ליצהל תוסנל תנמ לע תוממוקתהב

 .םהירבח לש ךופשה םמד תא םוקנל ולכוי תוחפה לכל ירה ,םהייח תא ליצהל םידיב

 .תוחישל ןיזאהו ינמרג יופאק יאשחב סנכנ ,עתפל ,םיידוסה םינוידה עצמאב ,זאו
 םיכסמ וניא יכ רמאו ותעד תווח תא דימ עיבה תוידוסה תוינכותה תא עמש רשאכ
 הממ היה אל ללכב ותעדל .הדובא המחלמ יהוז יכ ,רמא ,אוה רורב ,תינכתה לכל

 ןישלי אוה ,דימו ףכית תינכתה לטובת אל םא יכ ,םיחכונה לע םייא יופאקה .דחפל
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 לטובת אליממ ךכ ידי לעו ,הרובחה ישנא לש םהיתוינכות לע .ס .סה ישנאל רפסיו
 .תינכתה לכ

 ליחתהל םהילע יכו ,רתוי תוכחל םתורשפאב ןיא יכ רורבב התע ואר םיחכונה

 דרמה סנ תא םירהל אלא תרחא הרירב םהינפב הרתונ אל .תינכתה שומימב דימ

 רותסמה תומוקמ לא תוריהמבו ןוזפיחב וכלה ךכו .תוממוקתהב דימ ליחתהלו

 ודמענ הרהמ דע .םש וחינהש קשנה ילכ לכ תא םהמ ואיצוהו ,המדאבש אובחמהו

 ןנכותש יפכ תיברימ תונקיידב לכה ,ותדמע תא ספת דחא לכו םמוקמ לע לכה

 .שארמ

 ינמרגה יופאקה תקירז ,היה דרמה תחיתפב םידרומה ושעש ןושארה השעמה

 יפכו ,םינמרגה םירמושה לכ תא ורסא ,ןכמ רחאל .רעובה רונתה ךות לא יח ודועב
 לש תרחא הצובק .ףרשנה יופאקה דצל שאה תובהל ךותל םתוא םג וכילשה ,ןנכותש

 ללכמ ותוא ואיצוהו ותוא וצצופ ץפנ רמוח תועצמאבו ,2 'סמ רונתל הרהימ םידרומה

 .ס ישנאב ושיואש הרימשה תודמע לע תפות שא הריטמה תישילש הצובק .שומיש
 ליתה תורדג לא ךרד חותפל הרטמב םש ויהש םירמושה לכ תא וגרהו .ס
 .החירבל ךרדה תא תונפלו ליתה יטוח תא ךותחל ידכ ,םילמשוחמה

 ינמרגה אבצה תודיחי לכ תא קיעזה ,רונתה ץוציפ לש זעה םערהו תויריה ידה
 ינימ לכב םינייוזמ ,ךרעל םילייח םיפלא תשולשכ .ץיוושוא הנחמל ביבס ונח רשא
 הנחמה ךות לא וצר םילייחה .ריואה תא וחלפש תוקעזאה לוקל ופסאתה קשנ ילכ

 ,ובשח םש םייאבצה םידקפמה .תיזחה יווק ךותל ומכ שממ ,שארב םיניצקה רשאכ
 .דרמ ןאכ םיכרוע ,םינזיטרפ לש תוגולפ םע ףותישב ,הנחמה יריסא יפלא יכ ,הארנכ

 ןכמ רחאל .רוצמ וילע וליטהו הנחמה לכ תא םילייחה ופיקה רצק ןמז ךות

 לכ לע הזע שא וריטמה םילק םיחתותו הירי תונוכמ תועצמאבו ,הנחמה לע ורעתסה

 .דרמה ליחתה ונממש םוקמה לע דחוימבו ,הביבסה

 וספתו ,י'יאקנישזעשזב"' ,ןטקה רעיה ךות לא וגוסנ 'אדנאמאק רעדנאז''ה ירוביג

 ,שפנ ףוריחב םוחלל וכישמה וז הדמעמ .ותוא םג וצצופש ,4 'סמ רונת דיל הדמע
 תמחלמב ללח ולפנ םירובג תואמ שולש .שממ ןורחאה עגרל דע ,הרובגבו זועב

 רפסמ קר .תוומל דימ ורונ ,תוברקה וככשש רחאל וספתנש ,רתיה וליאו ,וז הרובג

 .םייחב ראשהלו אבחהל וחילצה ץיוושוא יריסאמ ןטק

 .הינמרגל ועיגהו וחרב ,למשוחמה ליתה יטוח תא ךותחל וחילצהש םינושארה
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 ורתונ יכ ונעט םתריקחבו ,ןטק רפכב ינמרג רמשמ ידי לע וספתנ םה םש םלוא

 ,םתוא ורקחו וספתש יחרזאה רמשמה ישנא .יוכאדל םכרדב הנחמ יריסא לש הריישמ
 תונחמה יריסאב תואלמ םיכרדה ויה רבכ איהה תעבו רחאמ ,םהירבדל ונימאה
 םש ,רחא זוכיר הנחמל הצובקה תא חלש יחרזאה רמשמה .םוקמל םוקממ ולטלוטש

 .רורחשה םוי דע והש

 ץיוושוא תוריסא לע לטוה דשחה

 רחא רוקחלו שולבל .ס .סה ישנא ולחה ,דרמה שא תא םינמרגה וביכש רחאל

 ןגראל וחילצה דציכ ןיבהל םהל היה השק ,המהדתב וכוה םינמרגה .דרמה יגיהנמ
 ילכ תא םידרומה וחקל ןינמ היה ןבומ אל רתוי דועו ?ץיוושוא לש םוניהגב דרמ
 תא תולגל תורשפא םוש םהל התיה אל ,קירל התיה םתדובע לכ לבא ?םהלש קשנה

 םינמיס םוש אוצמל ולכי אלש דע ,תנגרואמ ךכ לכ התיה תוממוקתהה .דרמה תובקע
 .דחא ףאב ילמינימ דשח ליטהל היה רשפא יאו וירחא

 רפסמ לע דשחה תא ליטהל םינמרגה וטילחה ,תצמואמו תכשוממ הדובע רחאל

 ןתוא ורסא .ס .סה ישנא ."פורק" תשורחה תיבב ודבעש הנחמה תוריסא ,םישנ

 רעדנאזה יגיהנמל והורסמו ןוינוא תשורחה תיבמ ץפנ ירמוח ובנג יכ המשאב

 םייטסידאסה םייוניעב ןתוא וניע ,ן[רצעמ תעב תוריסאה תא ורקח םינמרגה .אדנאמאק

 ודמע תוריסאה לבא ,דרמה לע עדימ והשזיא איהש ךרד לכב ןהמ טוחסל וסינו רתויב

 תוכיישו רשק לכ ןהל ןיא יכ ןתנעטבו ןתעדב תונתיא וראשנו הרוצב המוחכ תוקזח

 .הנחמב דרמל

 עברא ורסא ,םהלש הריקחה תדובעמ ושאונ רבכ םינמרגהש רחאל ,ףוסבל

 וניעו ורקח םוי םוי .הצמשל םיעודיה םייעקרק תתה םירקנובב ןתוא ורגסו תורענ

 לבא ,דרמה ינגראמ לש טוחה הצק תא אוצמל םינמרגה וויק ךכ ,לואש ירוסיב ןתוא

 ,הרובגב םייוניעה תא לובסל ופידעה וללה תוללמואה .ורבשנ אלו ושיחכה תונבה

 ,יקנה ןמד ריחמ תא ועבתי רשא ליחה ירובג תא ץיוושואב תוריאשמ ןה יכ ןעדיב

 .םיחצרמב ןתמקנ תא ומקני םויה אובבו

 אובי םודאה אבצה יכ וויק םלוכ .וררחוש םרט תונבהו ,רפסמ תועובש ורבע
 ,הסובת ברע לש הריואה בטיה השגרוה ץיוושואב .ןתוא ררחשיו ץיוושוא תא שובכיו
 תוינידמה רואל .םהלש תוומה ןיד יקספ תא דוע עצבלמ ולדח םיסגלקה ,לשמל ,ךכ

 תא לואשל ךרוצ ,םיימוקמה םידקפמה ,אופיא ,ואר ,הנחמב הטקננש השדחה
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 הבושתה .אוה ןפוד אצוי הרקמ ןכש ,וללה תוריסאב תושעל המ ןילרבב םידקפמה
 .ץיוושוא הנחמ רורחש ינפל םייעובש העיגה

 .םיכושחה םירקנובב תואולכ לארשי תונב ןתוא ויה 1945 ראוני שדוחל דע
 תונכהב ויה םיקוסעו ,ץיוושוא תביזעל םהיתונכה תא תונחמה ישאר ומייס תע התואב

 המוהמ .הינמרגבש זוכירה תונחמל הטילפה תיראש תדעצהו ךרדל האיציה תארקל

 יבשב הליפנ ינפמ וששח רשא םינמרגה םיבלכה תא הספת הלודג הלהבו יתבר

 .םינזיטרפה

 לא איצוהל םינמרגה וגאד ,הנורחאה תעב םיישקה לכ תורמל ,ןכ יפ לע ףא

 תושנ לכ ואצוה םויה ותואב .לארשי תונב ,תוריסאה דגנ רמה םניד רזג תא לעופה

 ודמע רבכ םש ,םידקפמה שרגמ לע ודמעוה ,ןהיפירצמ ץיוושואב זוכירה הנחמ
 .וללה תונבה דגנ ןידה רזג תא עצבל ידכ ,ץעמ הילת ידומע העברא םינכומ

 םרומ שארב ודעצ ,הילתב ןתימהל םידמוע יכ ועדיש ףא ,תונבה ןתוא םלוא

 יפלאל ןבל ץמוא תא וארהו ,דעצ רחא דעצ החטבב ודעצ ןה .היואר תידוהי הוואגבו

 ! ןמד םוקי םשה .רעישה רמסמו םדה איפקמ הזחמב וזחו ודמע רשא תונבו םישנ

 רפאה ילתל תחתמ תויודע

 םער ידה תא יעמשב ,"העימש דע" קר יתייה אנוב הנחמ יריסא רתי ןיבו ליאוה

 ינא בייח תירוטסיהה תמאה ןעמלש ינא רובס ,ץיוושואב תופרשמה לש ץוציפה

 יפכ ,ץיוושוא-יונאקריבב דרמה ישעמ לע םייוליגה תא הז קרפ םויסב חיצנהל

 .הנחמה רורחש רחאל םינש 17 ולגתנש

 תחא-תבב הרצונ אל יונאקריב-ץיוושואב ''ודנאמאק רדנוז"ה לש ירמה תעונת
 -רהל המד דרמה .לפרעב םויה דע הטול תיחשמה ןטשה דגנ תוממוקתהה השעמו

 אוה לבא ,םינורחאה םיעגרב שממ רידא ףעזבו עתפ תמצועב שעגתהו ץרפתהש שעג
 ורבטצה הכורא הפוקת .םינועמו םילבוס םישנא לש םהיתוחומב ןמז "לשבתה"

 ןכות ךותב .םישעמבו תולועפב טוקנל הטלחהה הלשבתהש דע תוממוקתה תושגר

 קר הטהלתהש וז שאו ,ךועדל ילבמ תונדרמ לש שא הבהבה עשרה-תועתלמ לש
 רדנוזה ידרומ .הלודג הבהלל ךפהילו ץרפתהל לכות ובש לחוימה עגרל התפיצ

 םידמועו םשה שודיק דיפל יאשונ םה יכ ,םהלש שפנה תרובגב וארה ודנאמוק

 .תוביסנה לכבו םיאנתה לכב תירסומ-תינחור העינכ לש ןויסנ לכ דגנ תונשקעב
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 ובתכנש תוירוקמ תויודע שולש תומסרפתמ ''ץיוושוא תליגמ" ידועיתה רפסב

 רפא תומירעל תחתמ (1952) ב'ישת תנשב ופשחנו ודנאמוק רדנוז ישנא ידי-לע
 תובותכ ,תושיערמה תומישרה .יונאקריב-ץיוושואב 2 'סמ הפרשמב םיפרשנה תומצע
 םירקוחה וחילצה םיבורמ םיצמאמ רחאל .תוימימ ךותב תונומט ויה ,שידיא תפשב

 ןמלז ,סופגנאל בייל ברה :םהו ,תומישרה ימשור םיריסאה תומש תא חנעפל

 .לאטניול ןמלזו יקסבודארג

 ותורחב ימיבו יקצייבוזמ-בוקאמ תוליהקב ןילופב ןייד היה סופגנאל בייל ברה

 חולשמ םע הדמשהה-הנחמל עיגה אוה .תמסרופמה (רימודנאס) רימזוצ תבישיב דמל

 .תודבע ייחל הנחמל םעיגהב ורחבנ םכותמ תואמ שמח .שיא םיפלא תשולש לש

 ברהו ,"ודנאמוק רדנוזייל ונייומ ,םינוסחו םיאירב םירבג ויהש ,500-ה ךותמ םיעבש

 .הנש םישולש ןב זא אוהשכ ,וז הצובק םע הנמנ סופגנאל בייל

 ,תדחוימה הדובעה תצובקל ותא ופרוצש ,רבעשל וריע יבשותמ ויריכמו וירבח
 חכונ היהי אלשו תויווג תפירשב קוסעל ץלאיי לבל ולדתשהו הבר הגאדב והופיקה

 ףסוא אוה יכ ,ועדי ץיוושואב ותוא וארש הלא .םיזגה יאת לא םישנאה תצרה תעב
 איבהל המגמב ,בתכה לע ןתוא הלעמו הזה העווזה םוקמב שחרתמה לע תועידי
 .םיללועמו םיעצבמ ש"'מי םייצאנה םיסגלקהש המ ישפוחה םלועה תעידיל

 םינשב ץיוושוא-יונאקריב םנהיגב שחרתמה לע תומישר בתכ סופגנאל ברה

 רבמבונב 26) ה"שת ולסכב 'י םויל דע ןהב ךישמהו (1943-1944) ד'שתו ג"שת

 םייחב וראשיי אל יכו תוומל רבכ םיכלוה םה יכ ,רבחמה םשר הז ךיראתב .(4

 םייחב ראשנ בתוכה יכ ,חיכומ תומישרה לש ןורחאה ךיראתה .דבלב שיא 30-מ רתוי

 .וישנא םע הנמנ אוהש ,"ודנמוק רדנוז''ה דרמ ירחא

 ןמ ואצוהש ,"ודנמוק רדנוז" ןמ אוה ףא ,לאטניול ןמלז לש תומישרה ןמ
 בייל יכ ,תעדל םידמול ונא ,(1962 - ב"כשת) רתוי רחואמ םינש רשע המדאה
 ."ודנמוק רדנוז"ה לש ירמה תעונת תגהנה לע הנמנ יקצייבוזמ-בוקאממ סופגנאל
 תרמואה ותדימע םצעב יכ ,ןייצמו הצרעהו דובכ לש סחי ךותמ וילע בתוכ לאטניול

 .ןוחטבו רוא יביבש וביבס ןיידה ןירקה ,ולש םיקולאה םלצ תרימשל וקבאמבו דובכ
 יכ ,ריחמ לכב םויה תונהילו תויחל"' "ודנמוק רדנוז'ה םישנא תמסיסל דגנתה אוה

 ברח וליפא" :תיתרוסמה תידוהיה השיגב לגד תאז םוקמב ;"תוומה אובל לולע רחמ

 . . ."םימחרה ןמ שאייתי לא םדא לש וראווצ לע תחנומ הדח

 ירמ-תעונתכ תמייק התיה אל דוע "ודנמוק רדנוז'הש תעל ,הנושארה הפוקתב
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 ורבד .לועפל ליחתה ןוגראה רשאכ הנתשנ בצמה ךא ,השלח ותעפשה התיה ,תנגרואמ
 דימ .םהילע ועיפשהו םישנאה ראשל תפומ ושמיש ותדימעו ותוגהנתה ,סופגנאל לש

 ותונוכנ תא עיבהו תידוהי שפנ תולדגו חור תרובג הארה רבכ ,ןוגראל ותופרטצה םע

 זועב לופיל ידכ ,ומע דחיב הפרשמה תא ץצופלו תוומה לומ המוק-ףוקז תכלל

 ."םיתשלפ םע ישפנ תומת*' :רוביגה ןושמש לש וכרדב הרובגבו

 ףרוצ אוה ,''ודנמוק רדנוז"ב השבוגש תוממוקתהה לש תיפוסה תינכותה יפל
 עצבל ידכ תופרשמה ימוחתב ראשיהל לטוה הילע רשא ,םישנא השולש לש הצובקל
 ברקה ידכ ךות חורבל ויה םירומא "ודנמוק רדנוז"ה ישנא ראשש דועב ,ןצוציפ תא

 סופגנאל .שפוחבו םייחב תוכזלו םשפנ תא ליצהל הוקת לש קיז ךותמ ,הנחמה ןמ

 ,הארנכ ,התיה וז - "דובכב תומלי' .יללכה ןינעה תבוטל ,ישפוחה ונוצרמ תוומב רחב
 ."ודנמוק רדנוז''ה ידרומ לש ברקה תמסיס

 ,1944 רבוטקוא לש םינושארה םימיה דחאב יכ ,רפסמ רבעשל וריע בשות
 וילע הוויצ תושגרתהמ דעור לוקב .רעסנו שגרנ ולוכ אוהשכ ,סופגנאל ןיידה תא שגפ

 יכו ץצופת הפרשמה יכ ,ול רסמ זאו .ול רוסמל דמוע אוה רשא תא ונורכזב רומשל

 העש יפל .ומצע םע דחיב הפרשמה תא ץצופמ אוהשכ ,הזה השעמה תא השעיש אוה
 תומוקמב ןימטה אוהש דוסב רומשל וילעש םשכ ,דוסב רבדה תא רומשל וילע

 םיזגה-יאתב עריאש המ לע עדימ תוליכמה תובושח תומישר הפרשמה חטשב םינוש

 .ולוכ םלועה ינזאב תולגל שי הז לכ תא יכ ,ץיוושוא לש תופרשמבו

 הפרשמה .ומצעל סופגנאל ברה ראיתש הממ הנוש היה תוערואמה ךלהמ םרב

 הננכותש תינכותל םאתהב אל ךא ,"ודנמוק רדנוז"ה תוממוקתה תעב הצצופ 4 רפסמ
 ןיזאה ,יאשחב סנכנ רשאכ ,םיפלקה תא ףרטש ינמרגה יופאקה הז היה .שארמ
 לע וטילחי םאב .ס .סה ידקפמל הנשלהב םייאו דרמה ישאר לש םיידוסה םינוידל

 תינכתה התנוש ,אופיא ,ךכ .םדוקה קרפב ונרפיס רבכש יפכ ,דרמה תינכת עוציב
 .םייחב םייתניב ראשנ סופגנאל ברהו

 1944 רבוטקואב 26-ה רחאל הארנה לככ ש"הקע גרהנ סופגנאל בייל ברה
 "ודנמוק רדנוז'ה לש היצקלסה תודוא לע הנורחאה ותמישר ךכ לע הדיעמ .(ה"שת)

 .תוומל וחלושש שיא 170 לש הצובקה לא ףרוצש ןכתי .םוי ותואב ךרעיהל הדמעש

 תחת םסרפלו ודי-יבתכ תא ףוסאל ותשקב תא עיבה ויתומישר לש ןורחאה ףדב
 .יחצרה תעווז" תרתוכה
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 הששו םירשע קרפ

 ויתסה ישדוחב

 תעב ליחתמה ריואה .ויתסה תנוע עיגהב הנחמב וררש ןואכדו ןובצע לש הריוא
 םתוירורפאב םירדקתמה םימשה ,םיכלוהו םירצקתמה םימיה ,אעמק ןנטצהל תאזה
 תא הטועה תכלשה הארמ ףוריצב הלא לכ ,וביהצהש םיקוריה םילעהו םיבעה לש
 הארמו הלא תוארמ .דחוימב השק הריוא ורשה ,םישודקה םדב הייוורה המדאה

 ,תודשהמ םילוביה ףוסיא תא םימייסמה ,םיירפכה הביבסה יבשות ,םינכשה םירכנה
 קחרה אל יכ ןיחבהל ונלוכי הנחמה ךותמ .אבו ברקה ףרוחה תוחוחינ תא םירצוי

 ,העור אלל תובר תומהב ןהל תוכלהמ ,ןילופ יבחרמל םיחותפה תודשב ,ןאכמ
 לכב םירוזפה בשעה ירכמ הלכ וניאש םנובאית תא תועיבשמו תודשה ןיב תולייטמ
 תוחושל רבעמ תוצפוק ,םיצעה לעש םילעה ןמ תוסגונו תומהבה תוכלהתמ .רוזיאה
 תודשב ,החגשה אלל ,ישפוח ןפואב ןהל תולייטמ ,הריג תאלעהב ןקוסיע ידכ

 .ףצפצמו הפ הצופ אל דחא ףאו ,האובתה

 םיעורשה םיעורב האנקב םיטיבמו םהל םיבשוי םיריסאה ויה ףירצה יתכריב

 םילכאמה תא החונמב םילכוא ,רוחאל תופופכ םהילגרשכ המדאה לע הוולשב םהל

 .לודג סרח דאנ לש ויפמ םהימימ תא הגרעב םיתושו םהילימרתב םמע ואיבהש

 הוולשהו שפוחה הארמ ,םשמ ןקיתהל היה רשפא יא לבא ,האנקמ שממ ואצי וניניע

 העורה הנהו .םתומכ היהנו םויה אובי דועש תווקת ונב ררוע םירחא םדא ינב לש

 תוקד המכ ההשש רחאל .לילח ונממ איצומו ולימרתב טטחמ אוה ,ותדועס תא םייסמ

 .תומודק תופוקתמ המחלמ יריש ,בצע יריש ללחל ליחתה ,רבע לכל םיטבמ ףטחו

 ונב םיררועמו םיאצמנ ונא בצמ הזיאב תצק ונל םיריכזמ ,ונבלל םיעגונ םירישה

 .םייחל שדח םעט תנתונה תורחל תאצל תדחוימ תוקקותשה

 תישפוח הירב לכמ אלא ,האנקמ ונשפנ האצי ןירוחה ינב םיעורה הארמל קר אל

 תחאב ,יאנפה תותיעב ,םיבשוי ונייה רשאכ ,ונל עריא תחא אל .תומדא ילע וניארש
 תוישפוח המכ ונמצעל םירהרהמ ונייה ,תופפועמה םירפיצב םיטיבמו הנחמה תוניפמ
 ןתוא ףדור אל דחא ףא .עירפמ ןיאב םלועב םוקמ לכל ףועל תולוכיה ,םירפיצה ןה

 .וירוסיו הזה םלועה תוגאד תאישנמ תורוטפ ןה ,ןתוא ספות אל דחא ףאו

 יטוע םירירק ושענ םימיה ףאו ,םילפאהו םיכוראה תולילה תא ומע איבה ויתסה
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 רוקה תא וריבגה רשא תוקזח תוחורהו םיפחוס םימשג לש תוזעה תורעסה .םיליפרע

 היה אל הלא לכ םלוא .דועו דוע והושילחהו םימחר אלל שולחה ףוגב וכיה ,רתוי דוע

 גזמ יעגפמ םירסוימה םיריסאה תא וניע רשא םיצירעה .ס .סה יסגלק לש םניינעמ
 לכ ירסח ויה וללה םינמרגה .תוומ דע םהלש תומצעה חומ דשל תא וצצמו ריואה

 רוקה אלו ,הגופה אלל הלילו םמוי ודריש םימשגהמ םהל תפכיא היה אל ,תוישונא

 וקחד התוא הדובעהש קר םתוא דירטה אל רבד םוש ,תומויאה תוחורהו ארונה

 .רתויב תקייודמה הרוצבו הנמזבו האולמב השעית ,תושעל

 ,םיצלאנ םהש ךות ,תוחוש תריפחב תונחמה יריסא וקסע הלא םישק םימיב
 םיאשונ ויה םירחא .םהיכרבל דע עיגה םהבוגש םימ ךותב ךלהל ,הדובעה תעשב

 .ךרוצל אלש היה םא ןיבו ךרוצל רבדה היה םא ןיב ,םוקמל םוקממ תבכר יספ

 תא וקחשו ,תובחרהו תודבכה לזרבה תוטלפ אשמ תחת וערכ םישושתהו םילוחה

 תיראשב ,ךושמל וצלאנ ,םיללצל ומד רשא םישנא .לזרב תורונצ תאישנב םהיפתכ

 המדאה יקמעמב םתוא רובקלו ,םידבכהו םיכוראה תרפועה ילבכ תא ,םהיתוחוכ

 .הדבכה

 .ךרפמ הדובעה םוי רחאל הנחמל םיבש םיריסאה תא תוארל היה השק הזחמ

 םיידיב םינפב ,םהילענבו םהידגבב ,לכב םהב וקבד שפרהו טיטה ,דיסכ ורווח םהינפ
 דע ורחשה םחפה ירוכו שאר דעו לגר ףכמ םיקבואמ ויה טלמה יאשונ ,םיילגרבו

 דשל דע םשגה ןמ םיבוטר םלוכ .םתמועל םינבלכ םיארנ ויה הקירפאב םישוכהש
 םייניעהמ ץוח תמ ךכ לכ הארנ לכה ,םייניש תשיקנל דע רוקמ םיאופק ,םהיתומצע

 .בער בורמ ןהירוחב תוצצורתמה

 הנחמב ףרוחה תוארומ

 ברעה ולוקב ןגנמו ,תרצע ינימשב םשג תליפת תא ללפתמ ןזחה היה רשאכ

 ,ברקתמ רבכ ףרוחהש םיעדוי הרייעה ידוהי לכ היה ,"ירב ףא" טויפה תא ורמאב
 הנחמב ונתויהב םג .קומעו דבכ גלשו זע רופכ היה םיטאפראקב ףרוח לש ושוריפו

 ,תוקרושו תובשנמ תוזע תוחור ויה הלילבו םויב .םיגחה רחאל דימ ףרוחה ליחתה
 הפקת ,ןבל לוחכ תוספסופמהו תוקדה תופילחב קרו ךא םישובל םיריסאה תויהבו

 .ףרוח לש ומעט םועטל ולחהו הניצה םתוא

 ףרוחהמ ולהבנ אל םה ,דחוימב םיקנופמ ויה אל םיטאפראקה ירהמ םידוהיה

 ,דאמ לד שובלב רקה ףרוחה תא םירבוע ויה םתיבב םתויהב םגש ינפמ .השקה
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 תפכיא היה אל .םהילגרל תועורק םיילענ גוז וא םיאלוטמ ימוג יפגמ גוז קר רשאכ
 ויה דוע ,הברדא ,םהילענמ ךותב התיבש םהל ונק םימה םא םידוהי םתואל
 היה רשפא יא ,תאז לכב ,םלוא .ואצי הב ,וסנכנ םימהש ךרדב :םירמואו םיצצולתמ

 . תיבה לש רוקל ץיוושואב ררשש רוקה תא תוושהל

 יא ץעה ילענב .םימוריע שממ הנחמה יריסא ודמע ירזכאה ףרוחה לומ לא
 רבדה ,םויה לכ ךשמב תועונת ושעו וכלהתהש המכו םילגרה תא םמחל היה רשפא
 םגו ויה אל ללכ םייברג .תואופקה םילגרה תא םמחל המואמב עייס אלו ליעוה אל

 םינותחתל וא המח הצלוחל רכז לכ היה אלש ןבומכ .לגרה תפיטעל תילטמ םוש אל

 השקו קזח היה ץיוושואב ןאכ רוקה .ומשל יואר ףרוח ליעמ לע רבדל אלש ,םימח

 ףילצהו ריואב ללותשה גלשה ,רשבה תא ברצ רופכה ,סורוטאפראקב ונלצאמ רתוי
 וקריו ולעתשה ,תולחמה יגוס לכב ולח וללה םישנאש ,אופיא ,אלפ לכ ןיא .םינפה לע

 .תפחשו תואיר ,הביק תלחמו ,תיתלגומ םיינזא תקלדב וקל ,םד

 םישנא .ףרוח יליעמ םידגבה ןסחמב קלחל ולחה ,רוקהו ףרוחה רובג םע
 רוחאמ ןמוסש ,יחרזא ליעמ הז היה .םחו בוט ליעמ לבקל וכז םלזמ םהל לזמתנש

 םהל לזמתנ אלש הלא לבא .בוהצ "דוד ןגמ' בגה לע ךתחנו ,וכרא לכל םודא ספב

 קרו ךא היה םיאתמש קד דבמ רופת ,ץיוושוא תרצותמ ספסופמ ליעמ ולבק ,לזמה

 .ץיקה תנועל

 ,"עללוש רעריומ" :הארקנש הדיחיל רעונה ינב בור ורבעוה ףרוחה תליחתב

 םיאבה לע םינמנה ןיב ונייה ינאו יחא םג .תואנבה עוצקמ ידומילל רפס תיב ,רמולכ

 ודמל "'עללוש רעריומ''ב .אנוב הנחמ ירוחאמ חותפ הדשב ןכשש ,''עללוש רעריומייל

 המתש רחאל .דועו םינבל תחנה ,תודוסי תקיצי ,חודיק ,ןינבה תועוצקמ לכב דובעל
 םינמרגה םיסדנהמל עייסל םיחלשנ םידימלתה ויה ,םיישדח תב םידומילה תפוקת

 .קנעה ילעפמל םישדח םינבמ תמקה תוינכת עוציבב וקסע רשא

 התיה אלו רחאמו ,''וב לכ" תדיחיכ ונתדיחי השמיש ,עוצקמה ידומיל לע ףסונב

 ,םויב םימעפ המכ ףא םיתיעלו ,םוי ידמ םירבעומ ונייה ,םייוסמ םוקמב תועיבק ונל
 ונייה ,טלמ לש אשמ קורפל העיגמ תבכרה התיהש םוקמ לכל .םוקמל םוקממ
 םויה לכ .וז הדובעב ונתמשנ תא ונחפנש טעמכ .תונורקהמ ותוא ןקורל ידכ םיחקלנ

 .הצוחה טלמה תא התועצמאב ףוחדלו תאב זוחאל ,רוגסה ןורקה םינפב דומעל ונצלאנ
 הפל רשיה חרפ רשא ,רוחש קבא לש ןנע םמורתה ,טלמ תסומע תא תמרה לכ רחאל
 ישוקב קרו ,הפהו ףאה ךרד ותוא םיעלוב ונייה ,שא ומכ ונתוא ברצ קבאה .םייניעלו
 .ברע תעל הנחמל ונרזח רשאכ ,ונינפב הקבדנש טלמה תומכ תא דרגל םיחילצמ ונייה
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 דימ םיקוקז הדובעה ילהנמו םיסדנהמה ויה ,הנחמל םחפה תונורק ועיגה רשאכ

 .תונורקה תא רהמ ררחשל םיכירצ ויה ,ןינעב תופיחד התיה אל רשאכ ףאו ,םחפל
 .תונורקה לכ תא רהמ רהמ ןקורל ונב וציאהו ,םש הדובעל ונתוא ואיבהש ןבומכ

 ונב וקחדו ונתוא וצחל ,םירוביגה ונא ונייה וליאכ ונב וגהנ וללה םיירזכאה םינמרגה

 דציכ בטיה ואר וללה םיראבראבה .ונתלוכיל רבעמ הברה רהמ הכאלמה תא רומגנש

 תאז לכבו ,ריוא ונמשנ ישוקב ,רוע יקש ךותב תומצע ידלש ,םיארנ ,רעונה ינב ,ונא
 .םירזגל וללה םיירזכאה ,ונתוא וערק

 הנחמב חרזאתמ ןבלה גלשה

 ישנא לש םדצל ,םיכלהתמ .ס .סה יחצרמ ויה אנוב לש הדובעה תומוקמ לכב

 ךכ לע ודמעו וננכת ,ריסאו ריסא לכ ירחא ושלב רשא ,יחרזא שובלב ופאטסגה

 םיחרוצ ויה .ס .סה ישנאו םהינימל םירמושה .הנורחאה חוכה תפיט דע ונתוא ולצניש
 םיליטמו ונב םיכמ ויה םיחרזאה הדובעה ילהנמו ,םיינזא ישירחמו םידירחמ תולוקב

 דוע ונילע םיפיסומו סיופאקה םיאב ויה ,יד היה אל הז לכב םאו .ונילע םתתיח תא

 לע םיחצורה םיסגלקה יניעב ןח תאשל ידכ ,תולאו תולקמב תוזע תוטבח הנהכו הנהכ
 .רמה םלרוג לע םיחנאנהו םיקנאנה םיריסאה לש םבג ןובשח

 איבהש ןושארה גלשה תדרל לחה ,ברוצו רוק ררש םהבש םימי המכ רחאל
 ידי ואפק הדובעה תועשב .ותאשל היה רשפא יאש דע ארונ ךכ לכ רופכ ומע
 וללותשהש םיגלשה תופוסו תוזעה תוחורה תמחמ ,שממ חרק ישוגל וכפהו םיריסאה

 רשפא יא טושפ ,םיישונא לעו םישק םירוסיב ונל התלע ונעציבש הדובע לכ .תעה לכ

 .דיהמ לופיל תודמוע ןה ולאכ השגרה ונל התיה ,תועבצאה תא זיזהלו עעונתהל היה

 הלילב המכ יפ ברוצו השק היה ,הדובעה תועשב ,םויב רוקה השק היהש המכו
 תלדב םיקיזחמו םיכלהתמ םישנאה ויה ףירצה ךותב .םירוגמה יפירצב וניהשש תעב
 הרריקו םיקדסו םירוח ךרד הרדח איה ,תאז לכב ,םלוא ,חורה תמחמ חתפת אלש

 םמחתהל ידכ יד היה אל ונתאמ דחא לכל היהש קדה יוסיכב .תומצעה דשל דע ונתוא

 קר ,רוקה דגנ תושעל המ היה אל ,רוקמ ושקנ ונינישו ונדער הלילה לכ ,ארונה רוקב

 .רתוי וב םמחתנש הווקתב ,םויה אוביש וניכיחו ונדמע

 דחא דצמ .םילוחה תיבל ותוא וסינכה ישוקב קרו ,ותדובע תעב אפק ריעצה יחא

 ןואפק לש בצמל דוע עיגי אל התעמש יתעדי יכ ,תאז הסינכמ ןוצר עבש יתייה

 ולא לכ יכ עודי היהו רחאמ ,יתגאדו דואמ יתדחפ ינש דצמ םלוא ,הדובעה תועשב
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 לית ירדג לש תותובע תותשר :ץיוושוא תוומה תוארממ תחא

 סע הרהזא טלשו סינייוזמ תורמשמל תיפצת לדגמ סילמשוחמ

 .תלוגלוג
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 וחלשי .ס .סה ישנאש ויה םייופצ ןכש ,הנכס תקזחב ויה םילוחה תיב ןתיבב ובכשש
 .ץיוושואל םתוא

 םיחתותה ימער

 םידבכה םיחתותה ימער ויה ,הנחמל הימוד תדרוי התיה רשאכ ,ברע תעל

 םג .םיפירצה תא עזעז יריהמ האצותכ רצונש ריואה ףדה .קוחרמ רוריבב םיעמשנ

 יכ םיוקמ ונייה ,יריה תולוק עמשל .תוצצפהה תמצועמ ודער תונולחבש תויכוכזה

 לש ריואה ליח ריבגה תע התואב .ןאכמ ונתוא ררחשיו םודאה אבצה אובי טעמ דוע

 תשורחה יתב תא בירחה ,תויאבצ תורטמו תודוקנב ויתופקתה תא תירבה תונב

 .סרהו ןברוח וירחא ריאשהו

 לכב תוצצפ םיליטמו םינוריוא לש תוקהל תוקהל תוחיגמ ויה וז רחא וזב

 לש רידאה לעפמה ומכ ,רתויב םיינויח תומוקמ םג ויה ,ועגפנש תומוקמה ןיב .םוקמ
 תא וסרה ,הרטמה לא בטיה םינוריואה ועלק ,תולודגה תוצצפה תחאב .ןבראפ .יג .יא

 הנחמ לכל למשחה תא קפיסש קנעה רוטרנגב ועגפו לעפמה לש תורקיה תונוכמה

 .שומיש ללכמ אציו ץיוושוא

 אלו םהירוגמ תומוקמב וראשוה םיריסאה .למשח אלל אנוב הנחמ ראשנ ךכ

 רבעמ םיריסאה וחרבי ןפ וששח רשא .ס .סה ישנא .םימי רפסמ ךשמל הדובעל ואצי
 םידדוב םיריסא וחילצי אמש וא ,םורזלמ קספ םהב רבועה למשחהש ליתה ירדגל
 תא ריאשהל ,ןכ לע ,ופידעה ,חטשהמ ומלעי הלילבו תשורחה יתבב אבחתהל

 הרימשב ופיקה הנחמה תא .םיפירצה לע הרימשב קפתסהלו תונחמב םיריסאה
 .ינשל דחא ליח ןיב ודירפה םירופס םירטמ קר ,רמשמה לע דמע .ס .סה אבצ ,הלועמ

 לש םסרופמהו םחה קרמה תא וקליח אלו דבע אל חבטמה ,הנחמב ללכ ויה אל םימ

 .תויחל ךישמהל ולכויש ידכ ,רק לכוא לש תושבי תונמ קר ,אנוב

 לכב יכ ועדיו ,הינמרג תערל יאבצה בצמב לחש יונישב ושיגרה הנחמה ינכוש
 ןתינ .ס .סה ישנא לש םהינפ לע .םהייחב ךפהמל איבי רשא יוניש שחרתהל לולע עגר
 ,הספת ,עשורמהו יניצרה ףוצרפה לש ומוקמ תא .יניצר הנפמ ןאכ לח יכ ןיחבהל היה
 םשאר לעש הארנכ ,דחפו המיא הרמא םהינפ תעבה ,ןואכד לש הרוצ ןימ ,התע
 ונאו םייובשה ויהי םהש ,וששח ,זאו ,יסורה יבשב ולפי יכ הנכסה הפחיר

 ...םיישפחה

 םיעורז תולילב וליפא .םויל םוימ רבגתהו רוקה קזחתה הי'שת תבט שדוחב
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 םינוריואה .דאמ םימח ויה הריואהו ריואה םלוא ,רבא לכב ךתוח רוקה היה םיבכוכ
 דציכ ונשח ונאו ,ץפנ רמוח יאלמ םהינעטמ תא םש םיריטממ ויה םה ,קפואב וטלש
 לע המ ןמז םמחתהל ונחלצה ישוקב .תויוצצופתהה ףדהמ תממורתמ המדאה

 עומשלו ץראה לע בכשל ונתוא תוצלאמו ונתוא תומיקמ תויריה ויה רבכו ,ונבכשמ

 .םיקזחה םימערה לוק תא

 ךלהמב םג .רתויו רתוי ץיוושואל םודאה אבצה ברקתה ךכ ןמזה רבעש לככ
 ,הליענ תרוצב להנתה הדובעב רדסה ,םיסורה לש םתוברקתה השגרוה הדובעה
 ילעב .דעומ דועבמ םוקמהמ וקלתסהו םהיצפח תזיראב וקסע םינמרגה םיסדנהמה
 אל ללכ ינמרגה רמשמה ,השעמ ספאב הנחמב וכלהתה םהינימל םידבועו עוצקמ
 המכ ףרועה ךות לא ותרבעהו קשנה קוריפ ןונכתב קוסע היהש ינפמ ,ונב ןיינעתה
 .רהמ רתויש

 ,וניאר דחא םויבו ,ןאכ םירסח םייחרזא םילעופ הברה יכ ונחבה ןמזה ךשמב
 יכ ונעדי .הדובעל רתוי ועיפוה אל םילגנאהו םיאקירמאה המחלמה ייובש יכ ,םואתפ

 ויה םה .הינמרג ןווכל םידעוצ םה התעו הנחמה תא ובזע םהש אוה רבד לש ושוריפ
 חוקיפב ויה םהו רחאמ ,זוכירה הנחמ יריסא תמועל םינמרגה יניעב םיבושח רתוי
 ילוא ,ןוכשמ תרותב םקיזחהל םינמרגל בושח היה םג ילואו ,ימואלניבה םודאה בלצה
 וששח ,ךכל ףסונ .תירבה תונב םע ןיפילח תקסע ,םהידי לע ,תושעל םדיב הלעי

 םיישפוח םוריאשיש ידי לע המחלמה יובש יפלא תא וררחשי םה םא יכ ,םינמרגה
 .תיצאנה היחה תא רובשל עייסלו ףרטצהל דימ ולכוי ירה ,הנחמל םיסורה אובב

 המ לכ ףא לע ,הנחמה תא בוזעל לודג קשח היה אל זוכירה הנחמ יריסאל
 ,ךרפה תדובעמ םיצוחלו םינועמ ,םילוחו םישושת םלוכ ויה לכ תישאר .וב ורבעש

 לש םתונמקנמ םיריסאה ודחפ ,תאז דבלמ .ךרפמ עסמל התע תאצל םילגוסמ ויה אלו

 יבשב לופינ יכ התיה ונתווקת .הטילפה תיראש חצרמו םתלפמ תעב .ס .סה ישנא
 .רורדל אצנ זאו ,יסורה אבצה
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 העבשו םירשע קרפ

 הנחמה יוניפל תוננוכה

 תויושחרתה ויה אל ,1945 ראוניב 17-הו 16-ה ,ה"שת טבש ג-ב םויל דע

 -ה ינש םויב .יוניפ ינמיס םוש קפואב וארנ אלו ליגרכ להנתה לכה ,הנחמב תודחוימ
 לטומה תא העציבו התדובע םוקמל הכלה הדיחי לכ ,ליגרכ הדובעל ונאצי ראוניל 6

 ,הנחמל ונבש רשא דע ,םימיה לכ ומכ ,םויה ונילע רבע ךכ .הכ דע היהש יפכ הילע

 .תויתרגיש יתלב תושדח לש ןחוחינ וניפאב הלע זאו ,ברע תונפל

 רעשה ךרד ונסנכנ רשאכ וליפא .ליגרכ לכה להנתה הנחמה רעשל ונאובל דע

 אדוול ידכ םיריסא לש תיתרגיש הריפסב וקסע רשא .ס .סה ישנא ונינפ תא ולביק

 תא אוצמל ונמהדנ ,םיפירצה לא ונרזפתה רשאכ םלוא .ונתאמ דחא ףא רסח אלש

 וכלהתה ,וצרו וצא םישנא .החקרמכ השענ ולוכ הנחמה לכ .שעוגו שעור ביבסמ לכה

 המדא יחופת םילכלו םיסיכל וסינכהו דיל אבה לכמ ופטח ,םינסחמהו חבטמה דיל

 .םש םייוצמ ויהש םירחא תוקריו בורכ

 ,לכאמ רבד םמצעל ןגראל ידכ ןוזמה ינסחמ ךותל ץרפתהל וזיעהש הלאכ ויה

 ,ףרוח ליעמ ול חקל דחא .םידגב םמצעל ופילחהו השבלהה ינסחמ לא ועיגה םירחא
 וסנכנש הלאכ ויהו ,תוצלוח וחקל םירחא ,רתוי תובוט םייסנכמ גוז ול אצמ דחא

 ,וזה הלודגה המוהמב ,ךכ ,רתוי םחו בוט גוזב םהילענ תא ףילחהל ידכ הירלדנסל
 .ךרדל האיציה תארקל תונכהה תא ושעו םלוכ וכרענ

 םלוא ,ברק רוזיאב ינמרגה שוביכל ץקה יכ םלוכ ועדי הנורחאה הפוקתה לכב
 בוזענו םינמרגה ידיב םיריסא תויהל ףיסונ םאה ,ונלרוגב הלעי המ תעדל רשפא יא

 ,הרקמ לכב .יסורה שוביכה םע תורחל אצנו ןאכ ראשנ אמש וא ,םוקמה תא דחי םמע
 םינמרגה ולכוי הרהמב אלש קפס ונל היה אל ,ונתבוטל אוה בורקה יונישה יכ ,ונעדי

 עורגה הרקמב .ונבזעש הז ומכ םייפוליח תונחמ ונרובע םיקהלו רהמ ךכ לכ ןגראתהל
 רתוי רחא םוקמב זוכיר הנחמל םינמרגה ונתוא וריבעי ,ונמצעל ונרעיש ךכ ,רתויב
 אל םלוא ,שחרתמ והשמ יכ יתנבה הנחמב השענה תא יתוארב ,וישכע .ףרועל בורק

 .הנווכה המל יתעדי

 הדוקפ עיגהל הרומא עגר לכב יכ ינזאב וליג וללהו ,ידידיו ירבח תא יתלאש
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 ףא .ךרדה יכרצ תא ,ירשפאה םדקהב ,ןיכהל םיבייח יכו ,הנחמה תא בוזעל הובגמ
 יכ וכירעה הנחמב תויזחתה יפל ,םלוא ,הדוקפה עיגת קוידב יתמ עדי אל דחא
 .תרחמה םוי דע ,רתויה לכל ,וא ,תועש רפסמב אוה ןאכ רבודמה

 ידכ ןתיבל יתרהימ ,תונכהב םיקוסע הנחמב םיריסאה לכו ירבח לכ תא יתוארב
 העומשה וליפאש דע יל קיצה ךכ לכ בערה .ילש ןוזמה תנמ תא ,לכ תישאר ,לבקל
 ידכ ךותו ,הלועפל ינא םג יתסנכנ החוראה םויס םע דימ םלוא .ותטיקשה אל הבוטה

 .ךרדל הדיצ ןיכהל יתלחתה ,םיקיתוו םישדח םידידיו םירכמ םע השיגפ

 תננערמה הרושבה

 .ששואתהל םישנאה ולחה הרהמ דעו ,הנחמה לכב הרושבה הטשפתה רהמ שיח

 ונבלב חתפנ הוקת לש שדח חתפ .שולחה ףוגה תא וננערו םישדח תוחוכ ואב עתפל

 המ יפל יכ העידיה הרבע ןזואל הפמ .הלודג החמש ותוא חמשו הכדנהו רובשה

 ומצע אל הלילה לכ .הלואגה ףס לע ,תמאב םעפהו ,םיאצמנ ונא ,ןאכ םירעשמש
 בלה תא הפיצה רשא החמש בורמ םדרהל היה רשפא יא ,טושפ ,םהיניע תא םיריסאה

 .ויתודג לע התלעו

 םג ףירצהמ תאצל רוסיא ןיא התעמ ,הכ דע היהש תיבה רצוע לטוב םג הלילה
 ללכ ובשחתה אלו הנחמה יקלח לכב וצצורתה םיריסאה .תורחואמה הלילה תועשב
 םתעד תווח תא עומשל ידכ םוקמל םוקממ וכלה םלוכ ,רוזיאב ררשש םוצעה רוקב

 הכזנש םויה בורק יכו ,אובל הבורק העושיה הנה יכ ומחנתהו ,רבד יעדוי םישנא לש
 .םירוהטו םישודק ינוילמ לש םמד יכפוש ,םיחצור ,תומשנה ינלזג תלפמב תוארל

 הדועסה תא ולשיב םייקנעה םידוודב ,הנחמה חבטמב תורואה וקלד הלילה לכ
 הברהב .ןוזמ יכרצמו קרמ לש תולופכ תונמ םעפה לביק ןתיב לכ .הנחמב הנורחאה
 תועובשבש ,שארמ וששח וליאכ ,לכוא םימעפ רפסמ ,הלילה ךשמב ,וקליח תומוקמ

 .םח לכאמ רבד םוש םהיפל אובי אלו םיריסאה ובערי םיאבה

 םה ,םיחקפה םישנאה לש םהיניעב ןח האצמ אל וזה הלודגה החמשה לכ לבא

 .ס .סה יחצרמש בושחל איה תועט קר יכ ונעטו ,לודגה יוניפה תארקל ושש אל
 הארנ היה םהל .תיסורה תיזחה תוברקתה ללגב רחא זוכיר הנחמל ונתוא םיריבעמ
 הארנ היה רתוי .תאזכ הרוצב אל םינפ לכ לע ,תרחא ירמגל הלואגהו רורחשה םוי

 םיניינועמ .ס .סה ישנאו רחאמ ,תובעה תורעיב ודמשוי תוריישב םיאצויה יכ םהל
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 ררבתיו עדווי אלש ,יסורה אבצה ידיב םייח םהשכ םיריסאה תליפנ תא עונמל
 .הנחמב ,ןאכ שחרתה המ והשימל

 וימחר ולכ אל יכ ונמת אל יכ 'ה ידסח

 ואר .ס .סה יסגלק .הלודג הרצב םינותנ ,תע התואב ,ונייה ,רבד לש ותימאל

 ץצופתמ םינשה ףלא ןב ינמרגה ךיירה יכ ואר םה ,רבכ עיגמה םפוס תא לילעב

 ומכו םיירורהס הנחמה תוצוחב וכלהתה םה .חונמ םהל ןתנ אל הז רבדו ,םיסיסרל
 .םפוצרפב התוארל היה ןתינ יכ דע םברקב הרעב ךכ לכ םקנה תוואת ,םיער םיבאז
 תיראש ,ונאו ,סעכו םעזמ םימודאו םיבהלושמ םה יכ ואר תוינחצרה םהינפ תעבהב

 .םנוצרכ ונב תושעל ,שודק םדב תולאוגמה םהידיב םינותנ ונייה ,תונברקה

 תדמשהל תוינכת וניכה םינמרגה םיחצרמה ,רתוי רחואמ ררבתהש יפכ ,ןכאו

 הביבסהו ץיוושוא תונחמ ינכוש לכ תא דיחכהלו תונחמה יריסא לש הטילפה תיראש

 גואדל םהילע היפלש תיאשח הדוקפ ולביק תונחמה ידקפמ לכ .ןורחאה עגרב שממ

 בצמב ודמעוה .ס .סה ישנא לש תודחוימ תודיחי .וררחושי אל ץיוושוא יריסאש ךכל
 םליבוהל וכרטצי אלש ידכ ,םידוהיה םיריסאה לכ תא ,תעה אובב ,גורהל ,ןכה

 .הינמרג ךותל תוריישב

 האציו ,העושיהו הלואגה םויל הטילפה תיראש ,רבד לש ופוסב ,התכז םא

 םחיר וידסחו וימחר בורב תי'ישה .לודג סנ הז היהש ירה ,לודג רואל הארונ הליפאמ

 ונב טולשל וחילצי אלש םירזכאה םיחצרמה דימ ונתוא ליצהש אוהו לארשי ינב לע

 םהיתוינכת תא לעופל איצוהלו םממז תא עצבל חוכה תא םהב ןתנ אלו ,ונגרהל

 .תוינטשה

 עסמל םיפרטצמ םילוחה

 ידכ ,ל"ז בקעי ףסוי רענה ,יחא תא םש אצמאש הוקתב ,םילוחה תיבל יתרהימ

 לכ לא טבמ יתפטחו םילוחה תיבל יתעגה .ונתא עסמל ופרצל תנמ לע םשמ ואיצוהל

 םירטינסהו רחאמ ,סנכהל יתלוכי אל םילוחה ירדחל .חטשב ויתיאר אל לבא ,םידדצה

 ובכש םילוחה .המינפ סנכהל ורשפיא אלו הסינכה תותלד דיל רמשמה לע ודמע

 . ץוחב שחרתמהמ המואמ ועדי אלו ,םישגרדה לע םיעוגר
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 הנחמב וראשי רשא םילוחה יכ ,םישנא הברהמ יתעמשש המ ינפמ יתששח

 יתטלחה ןכ לע .םירחא תומוקמב ושעש יפכ ,םוקמה תא בוזענש רחאל דימ וגרהי

 םלוא .עסמה לא ותחקלו םשמ ואיצוהל ,יחא תא ליצהל םיצמאמה לכ תא תושעל

 יפכ .אנוב הנחמב םיזפשואמ ויהש םילוחל רושקה לכב תיעטומ התיה וז הכרעה

 ,אנוב הנחמב םייח וראשנש םילוחה לכב הערל ועגנ אל ,רורחשה רחאל ררבתהש
 ךכ ידי לעו ,םתוא וררחישו םיסורה ועיגה ,עסמל םשמ ונאציש רחאל ,םיימוי רובעכו
 וכזש םינושארה ,אופיא ,ויה םה .םירחאה זוכירה תונחמב ףסונה לבסה םהמ ענמנ

 .םישדח העבראכ ךשמב תושק ונלבס ונאש דועב ,רורחשל

 תחורא תא קלחל וליחתה ןתיבב .ןינמב ללפתהל יתכלהו יתמק ,תרחמל רקבב

 לכ אלל רוחש הפק ,הנירגרמ ,םחל יצח ,הלופכ הנמ לבקל וניכז םעפה ,רקובה
 תונמהמ קלח םג יתלכא ,לכואה תקולחל רותב םינושארה ןיב דומעל יתרהימ .הלבגה

 תא םש אצמאו ילזמ לזמתי ילוא ,םילוחה תיב לא יתצר בושו ,"ךרדל הדיצ''ה לש

 .יחא

 .ס .סה ישנא .הלודג הכפהמב ,אוה םג ,רבכ יורש יתאצמ םילוחה תיבל יאובב
 אלש ימ םג .אנוב הנחמ תא בוזעלו עסמה לא ףרטצהל םילוחל ושרה ,םתעד תא וניש
 .ןכ תושעל ול רתוה ,אנוב הנחמב ראשהל ףידעהו עסמל ףרטצהל הצר

 ,םידגבל םמצעל גואדל םיבייח ויה תוריישה לא ףרטצהל וטילחהש םילוחה
 היה רשפא יא ךכו תוכורא תונתוכב וא תומ'גיפב ובכש םה םילוחה תיבבו רחאמ
 אל השבלההו הלענהה ןסחמב ,םידגב שקבל יממ היה אל םלוא .עסמה לא תאצל

 אל השעמלו ,וב ויהש םיילענהו םידגבה לע שמא לש תולפנתהה רחאל םולכ רתונ

 גישהל ידכ ,רוקבו גלשב ,םוריע יצחב הנחמב ץצורתהל אלא הרירב םהל הרתונ

 .ךרדה יכרצ תא ןיכהל ידכו םישובלמ

 ,רתוי בוט שיגרמ אוה יכ יל רפיס אוה .ןטקה יחא תא יתאצמ רבד לש ופוסב
 הריישה לא ףרטצהל זע ונוצר היה ךכ םושמו ,םילוחה תיבב ראשהל דחפמ אוה יכו

 ,ךרדל תאצל םינכומה םילוחה לא אוה םג ףרטצה ,םידגב ול יתגשהש רחאל .ונלש

 .םיירהצב שגפהל ונרבדנו

 ,ילש ףירצל יתרהימ ינא םג ,ךרדל הדיצ לש תונמ וקליח םיירהצה תועשב
 םינכומו םיכורד ונייהו ןכומ היה לכהש רחאל .יתנמ תא םש לבקל ידכ ,44 'סמ ףירצ

 ונרכזנ ,תומוגע תונומת ולע ונתובשחמב .הנחמהמ דרפהל ונלחתה ,ךרדל האיציל
 ונמע םניא םה התעו הנחמל ונתא דחי ואב רשא םידידיבו םינכשב ,םירבחבו םירוהב
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 ונראשנ דציכו ,ונדדוש דציכ וניארו וננובתה רשאכ טבצנ ונבל .דוע ונילא ובושי אלו

 המ עדנש אלב דיתעה תארקל םיהותו םישושתו םילוח ,םירובשו םיללמוא םימותי

 .ונל אוה ןמוט

 ךכ לכה ,תויתייחה תוחרצה אלמלא קספיהל ולכי אל וללה תוגונה תובשחמה

 ,ןתיבה ינכוש לכ ובצייתה האירקה עמשל .''רדתסהל"' :קולבה ישאר לש ,ונל תורכומ
 ,רבע לכמ ונתוא ופיקה .ס .סה ישנא .השמח השמח לש תוצובקב ,תוטעומ תוינש ךות
 לש ארונה רוקל יוארכ םימח םישובלמ םפוגל ,תוכורד הירי תונוכמ םהיפתכלשכ
 םירמ םייוניעב הטילפה תיראש תא תונעל םינמוזמו םינכומ םהו ,ץיוושוא-אנוב

 .םיירזכאו

 ,הנחמה ירעש וחתפנ ,תושורדה תונכהה לכ תא הנחמה ידקפמ ומייסש רחאל
 ןתיבה .דעו םלועל וילא רוזחל אלש תנמ לע ,הזה רוראה םוקמה ןמ םיאצוי ונא הנהו

 ינב תא ורדיס .ס .סה ישנא ,םינושארה םידעוצהמ היה ,םידליהו םירענה ןתיב ,ונלש
 םיפלא ודעצ ונירחא .םירחאה םידעוצה ירחא ורגפי אלש ידכ שארב ודעציש רעונה
 .ץיוושוא הנחמ :ןושארה דעיה לא םידעוצה רפסמ תא דומאל היה השק ,םיפלא

 םירוסיה ביתנ

 השמח השמח לש תורושב ונדעצש תעב ,תושמשה ןיב תעש התיה העשה
 .דועו דוע הנחמהמ םיקחרתמ ונאו ,תעקוש שמשה ברעמ דצמ .אנוב הנחמ תא ונבזעו

 תוריל םינכומ םהו ,קשנ ילכ םדיב ,.ס .ס ילייח לש תרשרש ונתוא םיפיקמ ונביבסמ
 .תורושל ץוחמ דחא דעצ תושעל וא םוקמב ראשהל תוסנל זעי קרש ימב דימ

 ינא ,אנוב הנחמ רבעל טיבמו ,בושו בוש ,ישאר תא בבוסמ ינא הכילה ידכ ךות

 ובש הזה רוראה םוקמה לע ,אנוב הנחמ לא טבמ ,ייחב תחא םעפ דוע ,ףוטחל הצור

 תיצמת תאו םידידיו םיבורק ,ונל רקיה תא ונראשה ובו ,םיכורא םישדח ונתוא וניע

 .וניתוחוכ

 םוקמ לע דחא לכ עיבצה ,ןבראפ .ג .יא ילעפמו תשורחה יתב דיל ונרבעבו

 יחא ,יבא םג ודבע םשו ,ינא יתדבע םש יכ יתרכזנ ,תובר תובשחמ ולע יבלב .ותדובע

 יפלא המכו ,הזה םוקמב ונדביא םדא חוכ המכ ללכב ןיינעמ והשימ תא םאהו ,ירכמו

 םינוילמ המכו ,הזה םוקמב דובעשה לוע תחת וסרקו םהייחב ומליש םירקי םידוהי

 .הזה םוקמב יצאנה ץירעל ודבעתשהש םידוהיה יפלא וכפש תועמד לש
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 םהל םיכלוה ,דועו דועו דועו השמח דועו השמח דועו השמח ,תורוש תורוש
 םה םיקתוש ,המדאב הטמ תוטיבמ םהיניעו םיפופכ םהישאר ,םידוהי דועו םידוהי
 םה םירהרוהמ ,והער םע שיא ףילחמ אל הלימ וליפא ,הפהמ הגה םיאיצומ אלו
 הלהבה .תויהל דיתעבו הווהב םירהרהמו רבעב םירהרהמ ,םמצע ךותב םיסנוכמו
 ףאש הזה דעצמה רחאל םייחב ראשהל הכזי ימו ,םיכלוה ןאל ,דיתעב היהי המ דחפהו

 רבעה ןמ םילועה תונויזחהו ,תאזה השגרהה לכ ,רמגי ןכיהו המב עדוי אל דחא
 היה רשפא םא היה בוט המכ . . .וא ,בלבש הקעומהו השקה השוחתה תא םיריבגמ
 שבי םיריסאה לש תועמדה לחנ לבא .הכילהה לע לקימ היה אוה ילוא ,יכבב חפיתהל

 .האופרל תחא העמד אל וליפא ,תועמד תחקל ןיאמ ןיאו ,ןמזמ רבכ

 תוכשח ןימ הריואה לכב התרשה רשא הדבכ הטלע הררתשה ,הלילה תדר םע
 חרבת ונתאמ היח שפנ אמש וששח םינמרגה ,הרבגוה ונילע הרימשה .תורדקו

 יתטלחה םייוסמ בלשב .הינמרג רבעל ןכרד תא תושועה תוריישהמ הל טלמתו

 .ירחא דעצ יתכרעה יפל רשא ,יחא תא אוצמל לכואש ידכ ילש הישימחה תא בוזעל

 ויתאצמ רצק ןמז רחאל .ויתשפיח הכילה ידכ ךותו ,ילש בצקה תא יתטאהו יתרצע

 דעצמה לא ופרטצה רשא םילוח לש הצובק םע דחי תויעצמאה תורושה תחאב דעוצ
 .ונלש

 הכילההו ובאכ ילגר ,הלודג תופייע ןימ יתשגרה הכילה לש תועש רפסמ רחאל

 בורמ רבכ שרחנ שיבכה ,םיילגרה ןיב ,תעה לכ ,ןחטנ גלשה .דואמ ילע התשק

 ,גלשב הכילהה תעב ,קומע קומע ועקש ילש ץעה ילענ .םישנאה לש םהיתועיספ

 היה רשפא ישוקב קר ,שממ םד בוז דע םיילגרה תא וקחש ןתוחישק תמחמו
 .תכרפמה הכילהב ךישמהל

 לכב .ךרדב היח שפנ שוגפנש ילבמ לודגה גלשב ונכרדו ונכלה הלילה לכ

 םיממוש וארנ םיבשוימה םירוזיאה לכ ,תטלחומ הימוד הררש ונרבעש םירפכה
 היסולכואה לכ לע ודקפו ,הזה דעצמה תא בטיה ונגריא םינמרגהש הארנכ .ירמגל
 .תובוחרב םמצע תא וארי לבל םהיתבב רגתסהל

 ךרדה לכ תא .םדא ינב ךרדכ הכילהה התיה אל עסמה ךרוא לכל ,השעמל
 רבכ םיאצמנ םיסורה וליאכ ורהימ ךכ לכ םינמרגה ,שממ םיצר ונאשכ ונישע

 ראשהל וא רזפתהל ונילע היה רוסאו ,תוישימחב תכלל םיבייח ונייה .ונירוחאמ

 ידכ ךרדה ידיצל ךלה אוהשימש ,עריא ,תובורק םיתיעל .הצובקה ירוחאמ דומעל

 .םוקמב וב וריו ורבעל וקניז .ס .סה ישנא וב וניחבה רשאכ ,דימו ףכיתו ,תונפתהל

 טמתשהל דציכ ןנכתל ולחה םישנא רפסמ ,ונל קיצהל ולחה תופייעהו בערה



 םדק יררה רפש פר

 םירכונה םיבשותהש הוקתב ,הביבסב םיבושיהמ דחאל חורבל ובשח םה ,הריישהמ

 וז המישמ התיה ,םינושארה םימיב םלוא .האלה חורבל םהל ורזעיו םהילע וסוחי

 רודכ דימ לבק ולש הרושהמ טעמ תוטסל הסינש ימ לכ .תירשפא יתלב טעמכ

 .דוע חורבל וסני אלו ואריו ועמשי םירתונהש ידכ .ושארב

 ילוטלט וסאמנ .ס .סה ישנא לע םג ,םיפייע דואמ רבכ ונייה רשאכ ,רתוי רחואמ

 תעב ,ךרדה ילותיפמ דחאב .הריישב השענה לא בל תמושת תוחפ ושידקה םהו ךרדה

 תא ןכיס רשא ,הזעה לעב ,דחא ריסא חילצה ,שחרתמב בטיה וניחבה אל םינמרגהש

 קחרמב רותסמ םוקמ ול שפיחו ונתאמ קחרתה טילפ ותוא .הדשה לא חורבל ,ושפנ

 ךומס רפכ אצמי ןכמ רחאלש הווקתב ,רובעת הריישהש דע הכיח הלה .ךרדה ןמ המ

 היה לוכי אל שבלש ריסאה ידגבבו רחאמ ,םח דגבו םחל תסורפ םש שקבל לכויו

 .ותחירבב םדקתהל

 עסופ אוהש ךות ,תוכורא תועש ךשמב תובעה רעיב טלמנו ריסאה העתש רחאל

 ברקתהב םלוא .בורק רפכ ונממ המ קחרמב האר ,ויכרבל דע וב עבוטו דבכה גלשב

 לכאמב ול עייסלו ול רוזעל םוקמב ,הזה שנרבהו ,רעי דייצ ידי לע ספתנ ,רפכה לא

 תבכרה תנחתב ונתוהש תעב . .ס .סה יחצרמ ידיל ורסמו הריישה לא וריזחה ,שובלמו

 ףרטה ינרפיצ ךותל רשיה ותוא רסמו ,ונברק םע עשורמה דייצה עיגה ,ץיוויילג לש

 ורי אל ,המ םושמ ,טלמנה ריסאה לש ולזמ הברמל ,םלוא .תוירזכאה .ס .סה תויח לש

 .םיריסאה רתי םע דחי תונורקה ךות לא ותוא וקרז קר אלא ,םוקמב וב

 םיכרדב לואשה ירוסי

 יד אל ,ונילע ורבעש םישקה ךרדה ילוטלטו םירוסיה יטרפ לכ תא ראתל השק

 םוימ רבגו ךלה טבש שדוח תא ןייפאמה רוקה .רפסמ םיקרפב םא יכ דחא קרפב

 ,רתוי םילודג םיגלש ונאצמ ןכ ,הינמרגל ץיוושואמ ונכרדב ונקחרתהש לכו ,םויל
 םידידיו םירבח המכ .םיכרדה ידיצל םייח חור אלל םיבכוש וראשנ םישנא תואמו
 טורשלו לובחל ,תיחשהלמ ולדח אל ץעה ילענ .וזה ךרדב הכילהה ךשמב ונל ודבא

 בואכהו יחה רשבה ןיב רישי עגמ רצונ ךכ .םהמ בוזל לחה םדש דע םילגרה רוע תא

 השק התשענ םיילגרה תעונתו ,תונגומ יתלבה םילענה ךותל רדח רשא גלשה ןיבל
 .רתויו רתוי

 תשגל חרט אל דחא ףא לבא ,גלשה עסמ ישוק תמחמ ופלעתה םיבר םירענ
 היה אלו ולש תורצב דורטו קוסע היה דחא לכ ,הנושאר הרזע םהל שיגהלו םהילא



 אפר םדק יררה רפש

 ישנא לש יריה תולוק וקספ אל הכילהה ןמז לכ ךשמב .םידדצל טיבהל יאנפ וליפא

 ידיב לפנ ןברק דוע יכ תואה התיה איה ,דחפו המיא ונילע הליטה הירי לכ , .ס .סה
 ץיוושוא תונחמ ירעשל ךומסב ונרבע רשאכ ,הדיעצה ךלהמב .םינמרגה םיחצרמה

 יא רשא דע הכראתה הריישה .םהמ ואציש םיריסא יפלא ונילא ופרטצה ,יונאקריבו

 .רוחאמ אלו םינפלמ אל היתוצק תא תוארל היה רשפא

 התנמש תיקנע הצובק ,הריישה ךותמ ,םינמרגה םיחצרמה ואיצוה ךרדה עצמאב

 רדתסהל הצובקה לע ודקפ םה .רעיה ךות לא םואיבהו ,ךרעל שיא ףלא םישולשכ

 ךכ .םלוכ תא וגרהו היריה תונוכמ תא םרבעל וליעפה ןכמ רחאלו ,תיפרוע הרושב

 םהמ םידחא קר .קומעה גלשב תועבוטו תועורש םיגורהה תופוג לכ תא וריאשה

 .םיסורה ידי לע ררחתשהל וכזו ,םיסינ יסינב ,ולצינ

 םילהובמ ,םיאמצו םיבער ,םיאופק ונאו ,ינשה םויה רבכ הז ,םידעוצ ונייה הכ

 ?םיכלוה ונא ןאל .אנוב הנחמ ירעש תא ונאצי זאמ ונילע רבע רשא לכמ םיפרוטמו

 םינותנ ונא יכ וניאר קר ,הלא תולאשל תובושת ויה אל שיאל ?ונפוסב היהי המ

 לע םיכמו ונביבס םיכלהתמה .ס .סה יסגלק םילולע עגר לכב יכו ,הלודג הנכסל
 הייריה תונוכמ רשאכ ,ונדעצ ךכ .םנוצרכ ונתוא גורהל ,םהלש םיבורה תותקב ונשאר

 רבכ םיילגרה ". . .המידק . . .המידק" :תעה לכ ,םיקעוצ םינמרגהו ,וניפלכ תונווכמ

 .םיפסונ םירוסי ונשגרה ונדעצש דעצ לכ לע ,רובשה ףוגה תא רתוי תאשל ולכי אל

 .םירוכיש ומכ וארנ םידעוצהו ,םד ימתכ וארנ גלשה לע

 ידכ וקחדנ םלוכו ,לודג בכר ךסומ לש ןסחמ ךותל ונתוא וסינכה הלילב רחואמ

 ,ונביבסמ תינדפק הרימש ודימעה ןאכ םג .ךסומה תפצר לע הבישי םוקמ סופתל
 םישנאה בור לבא ,המונת וספת םידחא .הלילה תועשב חורבל והשימ זעי ןפ ששחמ

 ,ונל קיצהלמ קספ אלו החונמה תעשב ררועתהל לחה בערה ,ןיע םוצעל וחילצה אל
 ןוטבה תפצר הפיסוה הלא לכ לעו ,רבאו רבא לכב ךתח רוקהו הלש תא השרד הביקה

 .הלשמ םירוסי ךפונ הרקה

 ץיוויילג רבעמה הנחמ

 קחרה ,םיגלשומ תודשב הדעצ לש המוציעב ונמצע תא ונאצמ ישילשה הלילב
 םימשו םיגלשומ דע יבחרמ רשאמ רתוי וניאר אל וניניעל .בושי םוקממ קחרה

 םייניעה ,עגרל דומעל םישנא המכ וסינ ,תכשוממה הכילהה ךלהמב .םיבכוכ םיעורז

 ,םישלחו םיטוחס רבכ םלוכ ,ינשב דחא םילקתנ ךכמ האצותכו ,םהל ומצענ טושפ



 םדק יררה רפש בפר

 רחאל ,הלילב רחואמ .הרטמה לא םייח עיגהל לכונ אל ךשמי הז םאש איה השגרההו
 יכ וניויק .רוא תודוקנ המכ תוצנצנמ ,קוחרמ ,וניאר תיליל הכילה לש תוכורא תועש

 .הלילה תנילל ראשנ םש

 ונעגה וניתוחוכ תיראשב ,םויה תועיגי לכ לש ןפוסב .היה ןכא ,ךכ וניויקש יפכו

 םישנאה לכ ורזפתה ,הנחמל ונסנכהב .םש היהש זוכירה הנחמל ונלבוהו ,ץיוויילגל

 רשאכש ןבומכ .הלילה תנילל םוקמ אוצמל ידכ ,םש ויהש םיפירצה ךותל וקחדנו

 םוקמ אצמנ אלו ,הפ לא הפמ אלמ לכה רבכ היה ,ונעגה םישלחהו םילוחה ,ונא

 רצחב דומעל ונראשנו ,תרחא הרירב ,אופיא ,ונל התיה אל .ונתומכש םישנא תואמל

 .הנחמה

 ליעמ תא יתדרוה ,ךכ דומעל חוכ דוע יב היה אלו ,עגיו ףייע יתייהו רחאמ

 וילע בכשנ ןטקה יחא ףאו ,וילע יתבכשנ .גלשה לע ותוא יתסרפו ילע היהש ףרוחה

 םג םלוא .םימשה תפיכל תחתמ לודגה רופכב הלילה תיראש תא ונישע ךכו ,ידיצל

 טושפ ,חונמ ישפנל יתאצמ אל הלודגה יתופייע ףא לע ,םדרהל יתחלצה אל וישכע

 םגו חוכ םוש יב היה אל .םייח רתוי םוקנ אל ,ץוחב ,ןאכ םדרנ םא יכ יתששחש ינפמ

 םג ךכו ,םיילגרה לע דמעהל יתחלצה ישוקבו יתוא ףחד ץוליאה לבא ,םוקל קשח אל

 יצח רבכ היהש ,בקעי ףסוי ןטקה יחא תא ,גלשה ןמ ,םיבר םיצמאמ רחאל ,יתמרה

 תא ונשי רשא םישנאב אלמ רבכ היהש םיפירצה דחא ךותל ונצפקו ונכלה ,םודר

 םוקמ ונל םג ונאצמ רשא דע ,םוקמל םוקממ ונכלהו םינשיה ןיב ונעספ .םתנש

 .ךושחה הלילה תא וניליב ךכו ,החלהו הרקה המדאה לע ,תחא תיוז ןרקב ,החונמ

 תנחת לא םיריסא לש תורייש ץיוויילג הנחממ איצוהל וליחתה רקובב תרחמל

 ולעוה םה .ןכל םדוק םוי ,םשל ועיגהש םיריסא ,הארנה לככ ,הלא ויה ,תבכרה

 יתלב דעיל ועסוה תונורקה ורגסנש רחאלו ,ללכ גג אלל םיחותפ המהב תונורקל
 תונמ ונל וקליח ןכימ רחאלו ,םייחב וראשנ ונתאמ המכ תעדל ידכ ,ורפס ונתוא .עודי

 ועיגה אל תונורקה םלוא ,ךרד התואל וחלשי ונתוא םג יכ רבודמ היה הלחת .ןוזמ
 .ץיוויילג זוכירה הנחמב ףסונ הליל תנילל ונראשנ ונאו ,ןמזב

 יספ דיל .תבכרה תנחת לא דועצל ,ונא םג ,ונלחהו ,ונלש רותה םג עיגה תרחמל
 .ס .סה ישנא .גלשב םיסוכמו םיכלכולמ ,םיחותפה תונורקה ונל וכיח םיידדצ תבכר
 האממ הלעמל וסחדנ ןורק לכב .תונורקל תוריהמב תולעל ונילע ודקפו ונופיקה
 לכ דיל .הטיחשל תולבומה תומהב ונייה וליאכ תונורקה תא ונילע ורגס ךכ .תושפנ
 .הינמרגל ןכרדב תוריישה תא תולל ידכ דחוימב אבוהש ,ינמרג רמשמ דמענ ןורק



 גפר םדק יררה רפש

 הריישה לכ התיה רשאכו ,תועש המכ ךשמב הכשמנ םיריסאה תסמעה תדובע

 ףשונ ,חרוצ רטקה .זוזל תבכרה הלחה ,תיבחב םיחולמ םיגדכ םיסוחד ,תונורקה ךותב

 קחרה ,יצאנה רטשמה תונברק לש הרייש ליבומ אוהש עידומו זירכמ וליאכ עיזמו
 . . .הרוראה הינמרג לא קחרה



 םדק יררה רפש דפר

 הנומשו םיושע קרפ

 אראד דע ץיוויילגמ עסמה

 לע טורטורפב בותכל ונאב וליא ,שידקהל םיכירצ ונייה ,סרכ בע ,םלש רפס
 םויאה לבסה לע ובתכיש המכ .אראד זוכירה הנחמל ץיוויילג הנחממ העיסנה יעוריא

 ונרבע רשא תא ףיקמ ןפואב ראתל וחילצי אל ,וללה םיכושחה םימיב ונילע רבעש

 ץיוושואמ ךרדב וליפאו ,הנה דעו ץיוושואל ונאוב זאמ ,ונלבסש המ לכמ זא

 .התע ונשאר לע הכתינש הלודגה הרצה תמועל ספאכו ןיאכ ויה ,ץיוויילגל

 לע ןוהמתב ונלכתסהו ,גג תרוק אלל ,םימשה תפיכ תחת תונורקה ךותב ונדמע

 וניויק ,םיאצמנ ונא ןכיה תעדל לכונ ויפ לעש ןמיס והזיא ונשפיח ,ונתוא בבוסה לכ

 תוגלשומ םירה תוגספ ,גלש דבלמ םלוא .ונתעיסנ ןוויכ לע והשלכ גשומ לבקנש
 .ףוס היה אל ךרדלו ונעסנו ונעסנ ךכ .קפואב רבד םוש הארנ אל ,םיידי יבחר תורעיו
 ךותל דרי ,תועבגו םירה לע ספיטו לחז רטקה ,םירטמוליק תואמ העלב רבכ תבכרה

 אל ןיידע ונתאמ דחא ףאו ,םוקמ םושל עיגה אלו גלש יפוטע תודש עמג ,םיקמעה

 .םלועב םיאצמנ ונא הפיאו ונינפ תודעומ ןכיהל רמול היה לוכי

 ןורקה תיעקרקב ובשיתה ,הצוחה טיבהלו דומעלמ םיעסונה ופייעתה רשאכ
 ןכשה תמישנמ םמחתהל ידכ ינשל דחא ברקתהל טעמ וסינו ,םמצע ךותב ולברכתה

 .םירביאה לכ תא האיפקהו הבשנש הקזחה חורה ינפמ ןנוגתהל וויק ךכ ,דואמ ךומסה
 םייתניב .תמייתסמ אל העיסנהו הלילב םיעסונו םויב םיעסונ ,םיעסונו םיעסונ ונא
 הקזחב ובשנ רשא תוחור תורעס ואב ומוקמבו ,תיסחי ,טקשה ריואה גזמ הנתשה
 ריואב חרופ גלשה .גלש תדרל לחה תועש המכ רחאל ,םיינזאה ךותב קומע ולליו
 רותסמ םוקמ ושפיחש םיללמואה םישנאה לש םהינפב ףילצה הקזחה חורה תמחמו

 ישוק תא ונילעמ לקהל ונידיב הלע אל םלוא .חורה ינפמו וינפמ ןנוגתהל ידכ הסחמו

 רשפא דציכ יכו ?חותפ תומהב ןורקב םישנא תואמ ריתסהל רשפא ןכיה ,העיסנה
 תא ריתסהל המב אלו שארה תא ףוטעל המב ןיא רשאכ ,הזכ בצמב אופקל אלש
 .רעוסה ריואה גזמל םירקפומו םיפושח ויהש ףוגב םירחא םיקלח דועו םיינזאה

 חכשנ םימיה ןובשח

 ,הקל ונלש ןורכזה חכ .ןועגשה ףס לא םישנאה תא ואיבה וללה םישקה םירוסיה
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 רכז אל דחא ףאו ,ונחכש םימיה ןובשח תא וליפאש דע ,ונבצמ רימחה ךכ ידכ דע
 -אנוב הנחמ תא ונבזע םוי הזיאב ונחכש רבכ .םלועב םויה םיאצמנ ונא םוי הזיאב

 קיסעה אל רבד םוש .וזה הרוראה המדאה לע םילגלגתמ ונא םימי המכו ,ץיוושוא
 ונל רקש ונעדי ,ונתוא קיסעה רוקה קר ,םולכב ונרהרה אלו ונבשח אל ,ונתוא

 םעפ דועו רקו רק ,בגבו שארב ,םיילגרבו םיידיב ונל רק היה .ודער ונלש םירביאהו

 .אל רחא רבד םושו . . .רק

 השק התיה ,ץיוויילגל דעו ץיוושואמ ונכלהש הכילההש רמול היה רשפא םא

 םיבער ונתויהב םיגלשומה םישיבכה לע ונתוא ודיעצהש תכרפמה הדעצהו ,אושנמ

 ירה ,היתולטלטב ונתאמ םיפלא הלטקו תיצמתה םד תא ונתאמ הזיקה םיאמצו

 תומש ונב התשעו ,המכו המכ יפ הארונו המויא התיה םיחותפה תונורקב העיסנהש

 .הדימ התואב

 םייעמה ינב ,לוכאל ןובאית היה אל דחא ףאל לבא ,ונל וקליח אל ללכב לכוא

 רשפא יא םדרהל םג .ונל קיצה אל רבכ בערה וליפאש ךכ ידכ דע ןטבב וקמטצה

 תחתמ םייחה ,הלא לכל ףסונבו .םייעובש טעמכ םהיניע תא ומצע אל םישנאהו ,היה

 םדצל העיסנהו םישנא לש םתעיווגב ימוימויה ןויזחהו ,טבש שדוחב םימשה תפיכ
 .שונא םלצ ונתאמ ודיבאה הלא לכ ,ןורקה ךותב םיאופק םיתמ לש

 וחקלש הדיצה ,ץיוושוא הנחמ תא ונבזעש זאמ םישנאה ויח הממ תעדל השק
 .ועמשמכ וטושפ ,גלש לוכאל וליחתה ןכמ רחאלו ,הלחתהב רבכ התלכ ךרדל םמע

 ,ירט גלש םיינפח אולמ וידיב לטנו ףפוכתה ,בערה תא שיגרהש ימ ,הכילהה תעב
 .ןבל רכוס הז היה וליאכ ותוא עלבו

 םינורחאה תונורקב םיתמה זוכיר

 לא ףפועתה גלשה ,לודג גונעת היה אל םיחותפה תונורקב העיסנה תעב ףאו

 ךלכולמ היה ונממ ראשנש המ לכו ,הצוחה םהמ אציו םינוויכה לכמ ןורקה ךות
 .רטקה לש ונשעמ רוחשו

 טעמ יתמ קר .סורוטאפראקו הירגנוה תודהי לש הטילפה תיראש התארנ ךכ

 םוי לכ .וטעמתהו וכלה וללה םיירישה ירייש ףאו ,החפשמ םינשו ריעמ דחא ,ראשנ
 דע םתוא הניע יארונה רוקה ,םיחותפה תונורקב ועסוהש םישנא דועו דוע ואפק
 .םברקב התבכ םייחה חורו תוומל ואפקש
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 םיאצמנ םא וקדבו תונורקה תא םירמושה וחתפ ,תולודג תונחתל ונעגה רשאכ

 םישנא וסינכה םמוקמבו ,םינורחאה תונורקב וזכיר םיתמה לכ תא .םיתמ םכותב

 .תומה ןיבו םייחה ןיב ופחיר םה םג רשא םיריסא ,םירחא

 לכ .תונורקב וניהשש םימי הרשע םתוא ךשמב ונל קלוח ןוזמ המכ רכזהל השק
 הקולח קר ינורכזב הלוע וכותמו ,תוהלב םולח הזיא ךותמ ומכ םיארנ םשמ תונורכזה

 לש תוליבח רפסמו םימחל רפסמ וסינכה רשאכ ,העיסנה עצמאב ,ןוזמ לש תחא
 ונתאמ דחא לכו ,וניווטצנש יפכ ,תורושב ונרדתסה .ןורקה ךותל האופק הנירגרמ

 תא איבהל חילצה רבכ םאו ,ויפל לכוא בוחתל חוכה היה ימל לבא .וקלח תא לביק

 אל ,הפה ךותל לכואה אבש ירחאו ,הפה תא חותפל ללכב היה רשפא יא ירה ויפל דיה

 עולבל היה רשפא יאו רוק בורמ ירמגל חופנ היה ןורגה ,לוכאל חכ דחא ףאל היה

 תא ודביאו םידורצ ושענ םלוכ .ןבאכ השקה הנירגרמהמ סוגנלו המילש םחל תסורפ

 .הפהמ הגה איצוהל היה רשפא יא ,םהלש רובידה לוק

 ,םיצוצרהו םיפייעה םיריסאה לש םהינפ הארמ תא וראתי רשא םילימ ןיא
 לבל םהיתומשנ תא םיקיזחמ ישוקב קרו ,תומהב לש ןורק ךותב םיפלועמ םהשכ
 .תוקעזו תוקירי ,םילועישו החנא תולוק ועמשנ הניפ לכמ .בוש ילבל םהמ הנחרפת

 ,חרקכ תואופקה םינפה לש הארמה ,ירמגל הנתשנ םיריסאה לש םינפה רתסלק

 .םינוא ןיאב םיעעונתמה חרק ישוגל ומד ,תורוחשו תוחופנ

 םימלוע תנש םינשיה

 יתדמענו ,ןורקה תניפל יתעגה והשכיא לבא ,ימצע תא עינהל יתחלצה ישוקב

 רוחבה ןטקה יחא םג היה םהיניב ,אשפיל ידילימ םירענ השולש יתקזחה ידיל .םש

 אל ?הרימשה הצוחנ התיה המ םשל .םהילע יתרמשו רמשמה לע יתדמע .בקעי ףסוי

 .םהילע ןגהל יתיצר תרחא הנכסמ לבא ,ןואפקמ םתוא רוצעל יתלוכיש

 םישנאה לע הלפנ ,הניש ידודנ לש םיבר הכ םימי רחאלו ךשוממה לבסה רחאל

 אל יכה ואלב יכ ,ולפנ ןאל הנשמ היה אלו ומדרנו ופלעתה טושפ ,הקומע המדרת
 םהירחאו דמעמ קיזחה אל אוה ףאו ונכש לע דחא לפנ ךכ .וזה הליפנהמ רתוי ומק

 המישנל ריוא רתונ אל אלימבו ,לודג לגל וכפהש דע ,דועו דועו יעיברו ישילש
 .םימלוע תניש םהל ונשיו ומדרנ םהו םינותחתל

 לע .הזכ ןוסא הרקי יחאל םגש יתששחו ,הזה יגארטה ןפואב ופסינ םישנא הברה
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 םירענה לע ףחדנ והשימ םאבו ,רמשמה לע דומעל יתלוכי םש ,הניפל יתשגינ ןכ

 .ינשה דצל ותוא יתפחדו שלחה יחוכב ותא יתקבאנ ,םהילע יתרמשש

 םילרעה .ונמע ויהש םיירכנה םיריסאהמ ונלש ןורקב ונלבס תורורצ תורצ

 ובשיתה רשא ,םהינימל םיעשופהו םינלזגה םיסורהו םיניארקואה םינוויה ,וללה
 םק אוהשימ םאב .םישולחה םידוהיה םיריסאה ןובשח לע תויחונ םמצעל ושעו ןורקב

 זאו .וילגר לע דומעל ץלאנ אוהו וקלח תא םיספותו דימ םירעתסמ םה ויה ,ומוקממ

 והובזע רבכ ויתוחוכ לכש רחאל ,דמעמ קיזחהל היה לוכי המכ ראתל רבכ רשפא

 .םק אל רתויו ,וינכש לע לפנו ,הרהמ דע ,טטומתה אוהו
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 עשתו םירשע קרפ

 ןזוואהדראנ - אראד זוכירה הנחמ

 .דלאוונכוב זוכירה הנחממ קחרה אל ןכש ,ןזואהדראנ - אראד זוכירה הנחמ

 רשא ,רתויב םייטסידאס םייוניעב ונוע רשא ,םיריסא יפלא סלכואמ היה הנחמה
 קומע קומע .הנורחאה הפיטל דע םמד תא וצצמו םהיתומצע דשל תא םהמ ואיצוה
 תא ורציי םהב רשא ,םירידא םייאבצ םילעפמ םינמרגה ומיקה ,המדאה יקמעמב

 םידחוימ םיסדנהמו םינעדמ .הפוקת התואב רתויב ללכושמלו ינרדומל בשחנש קשנה
 תא ליפהש תיחשמה ילכ ,/ 2 תוטקר רוציו חותיפ ,ןונכיתב הלילו םמוי םש וקסע

 .תירבה תונב תואבצ לע ותתיח

 לע הנוממה היה אוה .ףלודור רותרא יצאנה ןעדמה היה ,ארוד הנחמ דקפמ

 םיריסאה ייח תא ררמל דציכ תוארוה םהל ןתנו ,הנחמה יסגלק ,םיינמרגה םירמושה

 ויה םיאופקה ףרוחה ימיב םיריסאה לש הדובעה יאנת .תוומ דע םתונעלו םידוהיה

 הנחמ לש םייעקרק תתה םילעפמב םיריסאה ודבע תורמשמ יתשב .אושנמ םישק

 םיתשל רשע ןיב הכשמנ תרמשמ לכ רשאכ ,הליל תרמשמו םוי תרמשמ .אראד

 .תוטשפתמ תולחמו הנוזת תת לש בצמב ,החונמ לש עגר אלל ,תופוצר תועש הרשע

 םתמשנ תא םש וחפנ ,אראד הנחמב ויהש ,םידוהי םבור ,םיריסא ףלא םירשעכ

 תוארל וכז םיקיתו םיריסא ףלאכ קר ,המיאתמ תיאופר הרזעב רוסחמו בערה תמחמ

 .יאקירמאה אבצה ידי לע ,רורחשה םוי תא

 םע דחי ,יאקירמאה אבצה ידי לע סייוג ,ףלודור רותרא ,יצאנה המחלמה עשופ
 שארב דמע אוה .תיאקירמאה ללחה תונכוסב הדובעל ,םינמרג םינעדמ 118 דוע
 תיללחה תא ליבוה רשא ליטה ,"7 ןרטאס" :עודיה ליטה לש חותיפה לעפמ
 ,בי'הראב הלשממה םעטמ הדובעב קוסע היה דוע לכ .חריה לא הנושארה תיאקירמאה

 ולע ,היסנפל אציש רחאל םלוא ,ןידל ודימעהלו וספותל הרשפיא אלש תוניסחמ הנהנ
 רגיהו ,לביקש תינקירמאה תוחרזאה לע רתוול ץלאנ אוהו ,ויתובקע לע םיצאנה ידייצ
 תא עונמל התיה התרטמש הקסיעמ קלחכ וטקננ הלא םידעצ .תיברעמה הינמרגל
 .יצאנה ורבע לע ןעדמה הדוה ,םכסהה יפ לע .הקירמאב ןידל ותדמעה

 ינב יניעמ הווסומ היה וב השענה לכש ,וזכ הרוצב הנבנ אראד זוכירה הנחמ

 יצע ,הובג רה סכר לע תרזופמ הרוצב ונבנ םינתיבה .ול הצוחמ ישפוח וכליהש םדאה
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 .ימלועה ללחה ץורימ תא הדילוהש תינמרגה הטיקארה
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 ךכ ,םיפי םיליבש ולתפתה ףירצ לכמו ןתיב לכמ ,םיפירצה תא ופיקה םיהובג רעי

 םלוא .רגסה הנחמכ שמשמ אוהש הנחמה לע ריכהל היה רשפא יא ריואה ןמ וליפאש

 ךלהתהש לככו ,ץוחבמ םיארנ אלש םיבר םינבמ הליג הנחמה ךות לא סנכנש ימ

 ןאכל ואבוהש םיריסאה יפלאל םירוגמ יתב דועו דוע הליג ןכ ,רתוי הנחמה תוצוחב

 .יצאנה ףגמל תחתמ וסרדנ רשא תונידמה לכמ

 וקסעוה םיריסא ףלא םירשע ,תורמשמ יתשב ודבע אראד הנחמב ,רומאכ

 םיריסא יפלא .הלילה תרמשמב וקסעוה םירחא םיריסא ףלא םירשעו ,םויה תרמשמב

 ,המוקמב ותדיחי םע דחא לכ ,ורזפתהו קנע תורהנמל וסנכוה ,המדאה יקמעמב ועלבנ

 .הילע הלטוהש ךרפה תדובעל

 תא ורצי םש ןכש ,הנושאר הגרדממ תוידוס ויה םיריסאה ועציבש תודובעה
 לכ לע ,רתויב תינדפקה הרוצב רומש םוקמה היה ךכיפל .רתויב תונכוסמה תוצצפה
 .וטופיש םוחתב ויהש םיריסאה ןמ ויניע תא ערג אלו ינמרג סגלק דמע לעשו דעצ

 שממו ,הילתל דימ ןודנ היה ,תולקבש הלקה וליפא ,הריבע םיריסאה דחא רבע םא
 םיסגלקה ויה שדוח ידמ .למשח טוח תועצמאב ותוא םילות ויה ותדובע םוקמב
 .תונושמ תותימב שיא ףלאכ םהמ םיתיממו הנחמה יריסאב םיגרוה םינמרגה

 תנמ ויהש ןירוסיהו לבסה תמחמ תוועתה אראד הנחמ יריסא לש םהינפ הארמ

 םהיניעבו תורחשומה םהינפב ,וללה םיללמואה תא ריכהל היה רשפא יא .םקלח
 .המישנל ריוא רסוחב תורהנמב היהשה תמחמ לופנה םשארו ףופכה םפוגב ,תויובכה
 ותוא םג ודביא ,הנחמל ועיגהש תעב חוכ טעמ םהל היה דוע רשא םידדובה וליפא
 םיעורגה םיאנתה ללגבו דובעישה ישוקו םידבכה םיצחלה תחת דמעמ וקיזחה אלו
 .וללה םילעפמב וררשש

 וננכית ,זוכירה תונחמ ראשב ומכ ,אראד הנחמב םג יכ ,ןאכ ןייצל היה יוארה ןמ
 ראשי אל ןורחאה עגרל דעש ידכ ,םיריסאה לכ תא דימשהל ,םיירזכאה הנחמה ילהנמ

 לא ברקו ךלוה תירבה תונב אבצ יכ תעדל וחכונ רשאכ .דחא םדא וליפא םהמ

 דחא ריסא ףא ראשי אלש וגאדו ,הנחמה שרגמ לא םיריסאה לכ תא ואיצוה ,הנחמה
 לכ תא ץצופלו הרהנמה ךותל םלוכ תא סינכהל וצר םיחצרמה .ולש םירוגמה ףירצב
 .הנחמה יריסא לכ םע דחי םיידוסה הכאלמה יתב

 לע ,םינמרגה תדוקפל ,ודמע רשאכו ,הנחמה יריסאל התלגתה תינטשה םתינכת

 תא בוזעל םתודגנתה תא םלוכ ועיבה ,הארונה תינכתה עוציב תארקל שרגמה

 תא םיחצורה םילבחמה ,ןטשה יחילש ומירה הלודגה תודגנתהה הארמל .שרגמה
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 ףלא םיעברא לע טלתשהל ולכי אלש וששח םינמרגהש הארנכ .תינכתה ןמ םהידי

 ושבכ רשאכ ,םנמאו .חוכב תורהנמה לא םליבוהל ולכוי אל יכ וניבהו הנחמה יריסא
 םדיב הלע ףאו ,ירמגל םימלש הכאלמה יתב תא ואצמ ,אראד הנחמ תא םינקירמאה

 ,םיינמרג םינעדמ 118 דוע םע דחי ףלודור רותרא ןעדמה ,הנחמה דקפמ תא תובשל
 .תירבה תוצראב אבצה תורשב המחלמה ירחא ודבע רשא

 תפותה ייוניע םויס

 ,אנובו ,יונאקריב ,ץיוושוא :תונחמ יריסא לש םיירישה ירייש לא התע בושנ

 .אראד זוכירה הנחמ לא ועיגה רשא ,שאמ םילצומ םידוא

 .אראד הנחמ ירעשב תבכרה הרצענ רשאכ וציקל עיגה גלשב תוומה עסמ
 םיגלש תומדב הכ דע ויהש ,תוומה ךאלמ לש ויחילש ופלחתה הנחמל הסינכב

 םע רשא ,ידוהיה םדה יאמצ .ס .סה ירמוש ,םדא תומדב תויח ויה התעו ,תוחורו
 ךילומה שיבכה .הנחמה ךותל ונתוא ליבוהל ידכ ונילע ורעתסה תונורקה תחיתפ

 .םייכרבל דע העיגה רשא ההובג גלש תבכשב הסוכמ היה הנחמה לא תבכרה תנחתמ

 ,ךרדב ונלחז וניתוחוכ תיראשב קרו ,הכילהה ןמז לכ ךשמב דרי גלש ,רק היה ריואה
 .וילגרבו וידיב ימו וילגרב ימ

 עיגהל התכז הריישה ןמ תיצחמכ קרו ,בצ תליחזב .הנחמה לא בר ןמז ונדעצ ךכ
 תוירזכאב וקרזנ רשא םישושתו םילוח ,םלוככ םבור ,ויה ועיגהש הלא ףאו .אראדל

 . .ס .ס ישנא ידי לע תונורקהמ הבורמ

 ,אראד הנחמב הריצעה רחאל ,ונלש ןורקל םיברקה .ס .סה ישנאב יתנחבה רשאכ
 אלש ידכ ,ןורקהמ ותוא יתדרוה יתוחוכ תיראשבו ,בקעי ףסוי ריעצה יחא תא יתספת
 גוז ,הכילהה ךרוצל ,ןגראל ךירצ יתייה ירובע .םינמרגה םיסגלקה לש םהידיל לופי

 תא .דבלב םייברגב יתרתונ תונורקב ונתוהשל םינורחאה םימיבש רחאל ,םיילענ

 וצרש םילרעה דגנ תוננוגתהל קשנ רותב םהב יתשמתשהש תעב יתדבא םיילענה

 .ןורקב ונתוא קונחל

 שאקראפ םייח ןב בוד רענה בכש ונלש ןורקה תוניפמ תחאב ,תיוז ןרקב

 םרטב ותמשנ תא חפנו ,הזה רענה היה הנש הרשע עברא ןב .םייח חור אלל ,אשפילמ
 םודר יתבכש ינא םג ,וייחלו עסמל ןורחאה רקובה ,רקוב ותואב .אראד הנחמל ונעגה

 רשאכ .ןופליעב הביכשה הכשמנ ןמז המכ רכוז ינניא ,תוחוכ תסיפא ךותמ ףלועמו
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 .םישנא תמירעל תחתמ בכוש רענהש יתיאר ,תובואכה יניע תא יתחקפו יתררועתה

 אוה ,רבכ רחואמ היה םלוא ,חוכב ותוא יתכשמו יתוחוכ תא יתפסא ,יתזרדזה דימ

 הרוצב ומישנהל יתיסינו ויפבו ופאב יתחפנ ,וררועל יתיסינ .םייח חור אלל היה

 רפסמב ול יתדפס ןורקהמ יתדריש ינפל .ליעוה אל רבד םוש לבא ,תיתוכאלמ

 .ונממ יתדרפנ בל באכבו ,םילימ

 בקעי ףסוי יחאב יתלכתסהו יתדמע ,ןורקל ךומסב ונדמעב ,ונדריש רחאל
 לכ תא לוטא ןינמ .הנחמה יככותל ותא דחי עיגהל לכוא דציכ יתעדי אלו ,ינלוחה

 .אראד הנחמ הנבנ וילע ,הזה הובגה רהה לכ תא ומע ספטל ידכ םישורדה תוחוכה
 העש ,תרחא הרירב לכ יל הרתונ אלו תכלל יתלחתה ,בושחל יל היה אל ןמז הברה

 ונלחתה הרירב תילב .תולאב שולחה ונפוגב תוכהלו קוחדל ולחה .ס .סה תויחש

 המכ רחאל ךכו שולחה ונפוגל תירשפא יתלב טעמכו השק התיה הכילהה ,תכלל
 .ףלעתמ אוהשכ גלשה ךותל לפנו יחא דעמ תועיספ

 אראדב םילוחה תיב יחילש

 יפלא ילואו ,תואמ ובכש ובו ,לודג םילוח תיב ןכש ,אראד זוכירה הנחמב
 תוטקרהו תוצצפה תא ורציי ןהבש תודבעמב ,תוינויח תודובעב ודבע רשא םיריסא
 היה השקש יפכ ,רעשל היה השק םילוחה תיב לש תולודגה ויתודימ תא ./ 2 גוסמ
 לכב םישבוחו םיאפור וקסעוה הז םילוח תיבב .הנחמה לש ויתודימ תא תעדל
 .םש ויהש תוקלחמה

 ואיבה םה .םישבוחו םיאפור הברה ונילא וחלשנ תונורקה ןמ ונדרוה רשאכ
 ינש .הנחמל סנכהל םישושתלו םילוחל רוזעל ידכ ,הדש תוטמ ,תוקנולא םהמע

 רענה ,יחאשכ יתוחוכ תיראשב ,ררגהל יישקב ,הארנכ וניחבה רשא ,םכותמ םישבוח
 ומלענ םה עגר ךות .הקנולע לע ותוא וביכשהו דימ ילא ושגינ ,יבג לע ,בקעי ףסוי
 .םיריסאה ןיב ועלבנו יניעמ

 יחא תא וסינכי םה יכ יל ורמא רשאכ ,םהל יתנמאה ,המ םושמ ,תע התואב
 ךכ םושמ .תואנ יאופר לופיטו הנושאר הרזע תלבקל הכזי אוה םשו םילוחה תיבל
 ךכ לע יתרעטצה רתוי רחואמ םלוא .ינממ ותוא וחקל רשאכ ןוצר עבש דאמ יתייה
 .ינממ ותוא וחקיש םהל יתתנש לע יל באכ ,בר רעצ

 ,ונגוצרכ אראד הנחמב טטושל תורשפאה תא ונל ונתנש רחאל דימ ,םנמאו
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 םירבח לצא יתניינעתה ,ל''ז בקעי ףסוי רענה ,יחא ירחא יתשפיח ,רגסהה ימי םותב
 יל תונעל עדי אל דחא ףא לבא ,תעדל היה לוכי קרש ימ לכ תא יתלאשו ,םירכמו

 המ עדי אלו ותוא האר אל םהמ דחא ףא ,ולרוג לע המ רבד יל רפסלו יתולאשל

 ,םוקמ לכב יתצצהו יתשפיח ,יתלאש ,םילוחה תיב תברקב יתכלהתה םוי םוי .ובצמ
 רתוי רחואמ קר .רבד םוש יתאצמ אל לבא ,ולרוג לע העידי יהשוזיא לבקל הווקתב

 ולכי אל ואבוהש םיריסאה יפלאו ,םישנאב אלמתה םילוחה תיבש רחאלש ,יל ורפיס

 דע גלשה יבעמב ובכש םה םש ,םילוחה תיב רצחב םתוא וביכשה ,רתוי םש טלקהל

 .תוומל ואפק רשא

 אראד הנחמב תומלקאתהה

 רשאכ ,ברעה תועשל דע וכשמנ אראד הנחמ ךותב םוקמל םוקממ םילוטלטה

 תא ונטשפ םש ,הצחרה רדחל ונתוא וליבוה םיקולבה ינקז .הינח םוקמ ונל אצמנ

 םיריסאה וקניז ,תוחלקמל סנכהל ונילע ודקפש רחאל .םיעורקהו םיכלכולמה םידגבה

 אל ותשש הלודגה תומכה לכבו ,ותשו ותש .ףרה אלל ותשו םימחה םימה לא ,המינפ

 .תושביתה לש בצמב היה רשא ףוגה תא תוורהלו ןואמצה תא טיקשהל ידכ יד היה

 ינא ,אראד הנחמל ונאוב רחאל ,ןמז ותואב יגארטה ונבצמ תא ראתל יאובב

 רוקב ,לגרב הכילה לש םייעובשכ רחאל .רתויב תושקה תוכאלמהמ תחאב לקתנ

 תלבוהל םידעוימה םיחותפה תונורקב תכשוממה העיסנה רחאל ,איפקמהו םוצעה
 הדבא ,תונורקב ארונה קחודהו הנישה ידודינ רחאלו ,היתשו הליכא אלל תומהב
 ףוגה ,רוקה םע האבש תודירצה תובקעב רובידה חוכ ונממ דבא ,שונא תרוצ ונתאמ

 ןתינ היה ישוקבש דע םירוחה ךותב וצווכתהו וסנכתה םייניעה ,שבייתהו קמטצה
 ושייבתה אל רשא םינמרגה םיסגלקהש תוכמה תא רבכ ונשגרה אל .םהב ןיחבהל

 שדוח לש זעה רוקב אלו תופיחדב אל ונשח אל .ונב וכיה ןיידע ,םדא יללצב תוכהל
 םיבוטר ונאשכ ,ונרבעוה הצחרה רדחמ .ונמצע תא ונשגרה ישוקב קרו ,טבש
 לא בר קחרמ ונכלהו ,ספאל תחתמ תולעמ המכ לש רוקב ,ונדלוויה םויבכ םימוריעו

 וכלה םלוכ ,ונתאמ דחא ףאמ החנא ףא העמשנ אל ךרדה ךרוא לכל .םידגבה ינסחמ

 .םימחה ץיקה ימימ דחא הז היה וליאכ ,תושידאב

 .םוקמל םוקממ ונתוא וריבעהו ,עובק ףירצ ונל היה אל תועובש המכ ךשמב

 תוערואממ םילוחו םישושת ונייהו רחאמ ,הדובעל תאצל ונל ורשפיא אל ןיידע

 ידכ דודיבב ונתוא קיזחהל ךרוצה ,הדובעל ונתאיצי בוכיעל התיה תפסונ הביס .ךרדה

 .תוקבדמ תולחמ ונמע ונאבה אלש אדוול
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 תביזע ינפלש הפוקתה לכב ,ונתשגרה תא הנייפיא רשא ,רורחשל הווקתה ןמ
 םבור ויה ,תיזחה ןמ בטיה ונקחרוהש רחאל .ירמגל טעמכ ונשאייתה ,אנוב הנחמ
 ךכ .הזה ארונה םוניהגה ןמ ררחתשהל םעפ יא הכזנ דוע יכ ונימאה אלו םישאוימ
 הנחמל ונאוב זאמ ,ןואכיד ןימב םייורש לכה ויה םהבש ,תועובש רפסמ ונילע ורבע

 .אראד

 ורבעוהש הלאכ ויה .הדובעה תודיחיב םיריסאה תא ץבשל ולחה ,ןמזה תצורמב

 רסוחב הנחמב וכלהתה ,הדובע םושב וצבוש אל רשא ,םישלחה קרו ,םיכומס תונחמל

 ,הנחמה םינפב םידבועה לע הנמנ יתייה ,אראד הנחמב דיקפת יתלביק ינא םג .שעמ

 םע דחי ,הנחמה תוצוחב יתבבוס םויה לכ .הנחמה חטש תא תוקנל היה ידיקפתו

 תולגעו ,לודג םידרז אטאטמ תועצמאבו ,עוואלאוומ ןאמיינ עשוהי 'ר ,הדובעל יפתוש

 ךולכילה לכ תא ונקליסו הפשאה יחפ תא ונקור .תוכרדמהו םישיבכה תא וניקינ ,לבז

 .הנחמהמ תלוספהו

 יתייהו רתויב הלקה הדובעה תאז התיה ,זא דע יל ויהש תודובעה לכ תמועל
 אל יופאק וא רמוש םוש יכ ,תאז הדובעב ,ןורתי דוע ונל היה .העצבל שממ רשואמ
 הרוצבו ונב ןיינעתה אל הנחמב רבעש .ס .סה ישנאמ דחא ףאו העצבנש ונילע דמע
 חונל יתחלצהו ילש ןתיבה לא חורבל ,םעפ אל ,ידיב הלע ךכ .הדובעה תא ונעציבש
 .תועש רפסמ ךשמב תוטימל תחתמ

 היישת תנש לש ףרוחה ץק

 הממיח המיענה שמשה ,סמניהל לחה גלשהו רתוי םימח םימי ועיגה ףוס ףוס
 וציק תא ברקל ועייס תדרל ולחה רשא םימשגה םגו תואופקה וניתומצע תא הינרקב

 טא טא ,הלחה עקרקהו ,ורישפהו םיגלשה וכלה תעל תעמ .ינדרוטה גלשה לש
 .אבו ברקה ץיקה לש ותישאר לע ונל הרשיב השדחה הריואה .תוארהלו ףשחהל

 אל םיריסאה לש םבצמב וליאו ,ריואה גזמב קר וראשנ וללה םייונישה לכ לבא
 ולדתשהו רורחשה תודוא לע תובשחמ בושחל וקיספה םה ,הברדא ,יוניש םוש לח
 רותב םיבולעה םהייח תא ומייסי םה יכ הבשחמה םעו רמה םלרוג םע םילשהל
 חרוא לכ הנתשה ,זוכירה הנחמב ונרבעש ןמזה לכ ךשמב .זוכיר תונחמב םיריסא
 וליפא .םעפ יא ונייח ובש םוקמהמו תיבהמ חוכשל ונקפסה רבכ ,ונלש הבשחמה
 ןוגריאו ןונכיתב קרו ךא קוסע היה שארה לכ .ונרכז אל רבכ םיאצמנ ונא םוי הזיאב
 .קרי תפילק יהשזיא וא קרמ תיפכ דוע



 הצר םדק יררה רפש

 אל ,םויב תחא םעפ קלוחש קרמה .םויל םוימ ,הכלהו הדרי הנחמב הנוזתה תמר
 ,עיגהל םיריסאה דחא לש ודיב הלע םא .םיעובצ םימ רטיל יצח רשאמ רתוי היה

 ,המדא יחופת רפסמ םשמ לוטילו ,חבטמל םיכומסה לבזה יחפ לא ,הלילה תכשחב

 סעל הזה רשואמהש תעבו .תומדא ילע םירשואמה ןמ אוה היה ,קלס יצח וא ,תופילק

 יכ וינפב םיננחתמ ויה ,ותאנה הארמל האנקמ ואצי וירכח יניעו ,וללש תא בר ןובאיתב

 .בוקרה המדאה חופת תפילקמ הכיתח וזיא םהל םורתי

 ,חבטמה תא יתאטאטש תעב ,וזכ האיצמ סופתל יתחלצה ינא םג תחא םעפ

 לא יתרהימ המוצע החמשב .הלודג םצע יתאצמו ,לבזה תומירעמ תחא לא יתבנגתה

 התוא יתצצמו יתבשי תוכורא תועש .השקהו השביה םצעהמ סוגנל יתלחתהו ןתיבה

 .יתוואת לכ תא תאזה םצעה האלימ םימי המכ ךשמבו ,םינוויכה לכמ

 וללה .השק לבסו תובר תורצ ורבע תשורחה יתבב הדובעל וכלהש םיריסאה לע
 קרמה תנמ תא עולבל ולכי ישוקב קר ,לופיל םיטמו םיטוחס הדובעהמ םירזוח ויה

 לוכי ימ לבא .ומדרנו םבכשמ לע ולפנ לכואה תנמ תא ומייסש רחאל דימו ,םהלש

 בערה תמחמ שלחנ בלהו היתונוזמ תא תעבות ןטבה רשאכ הלילה לכ ןושיל היה

 ףוס ,לבקל הכזיש ידכ ,רקובה רוא תא תוארל הכיח םיריסאהמ דחא לכ ?תופייעהו

 תאו ,םיריסאהמ דחא לכל הבוצקה ץע תרוסנ תבורעתב המועזה םחלה תנמ תא ,ףוס
 םיריסאל קלחל הנווכב וחכש .ס .סה ישנאש הרק תובורק םיתיעל .חולדה הפקה סוכ

 .םמצעב םהלש קורה תא עולבלו בוערל םא יכ רתונ אל םיריסאלו ,םינוש םיכרצמ

 לודגה יללכה דקפמה

 יריסא ,ךימס םיתיעלו ,קד םשג ףטפט ץוחב רשאכ ,רדא תולילמ דחאב הז היה
 ,טקשה ררש םוקמ לכב .ובכשמ לע שיא שיא ,םינתיבה ךותב ואצמנ םלוכ הנחמה
 ובשי הרימשה ילדגמ לע .טאלב ועמשנ רדגה ביבס םיבבוסה םירמושה ישחר קרו
 .הנחמה תוצוחב לייטל תאצל םיריסאה דחא קושחי לבל קזוחב וחקיפו םירמוש

 םינתיבהמ דחא לכ לע יולת היהש לוקמרה ןמו ,רידא שער לוק עמשנ עתפל

 ודקפ רשא ,הנחמה ידקפמ , .ס .סה ישנא לש םהיפמ תויארפ תוחרצ לש תולוק ועקב
 שרגמה לא םשמ תכללו ןתיבל ךומסב זכרתהל ,תאצל ,שבלתהל ,דימ םוקל ונילע

 אוה וניניע דגנל שחרתמה יכ ןימאהל ונברס הליחתב .יללכ דקפמ תכירע םשל

 תוהתל ונלוכי ןמז הברה אל םלוא .ונבשח ,תוהלב םולח קר והז ילוא ,תואיצמב

 ישאר .וררועתהש תולאשה ןורתפב הברה חורטל םיכירצ ונייה אלו ,וללה תובשחמב
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 לכל תוכמהו תופנומה תולאה ,דיחפמה םולחה ןורתפב ,הרהמ דע ,ונל ורזע םיקולבה

 תובצייתהלו האיציל ןנוכתהלו םוקל תוקעצהו תולטלטה ,תופידרהו תופיחדה ,רבע

 .תוקיפס םוש ונבילב וריאשה אל הלא לכ ,ןתיבה דיל

 רחאלו ,ןתיבל ךומסב תוישימחב םירדוסמ םלוכ ונדמע תורופס תוקד רובעכ
 רבעל ונדעצו םוקמהמ ונזז ,תומישרל םיאתמ םידמועה םישנאה רפסמ יכ אצמנש

 ,עדוי ימ ,דחפמ ודער םלוכ .עובקה ונמוקמב ונאצמנ רבכ הנהו ,םידקפמה שרגמ
 ומיקה םניחב אל יכ ונל רורב היה ,ונלש םייחהמ הלאה םיעשרה םיצור המ ,ונבשח

 ,המיאו רוק בורמ ושקנ םיינישה .הלילה עצמאב הנחמה יריסא לכ תא וללה םיצירעה

 .קוצמבו רצימב תוכורא תועש ךשמב ונדמע ךכו ,ונפוג לכ תא ביטרה ףטושה םשגה

 ךכ לכ וניאר אל אראדל ונאוב זאמ ,הנורחאה תעב רתויב לודגה דקפמה הז היה

 וחתפנ הנחמה ירעש ףאו ,םישנא ואבו וצבקתה םינוויכה לכמ .דחיב םישנא הברה

 .הלילה תרמשמב ודבעש םידבעה יפלא הלא ויה ,ול הצוחמ ואב רשא םיריסא ינפל

 ,שרגמל םואיבהו םיריסאה תא ואיצוה הדובעה תומוקממ וליפא ,הנה ואיבה םלוכ תא

 .תיללכה הריפסה תעב םיחכונ ויהיש ידכ

 חורבל םיזיעמ

 ילעב ,םידיחי קר ואצמנ ,זוכיר תונחמב םישנא ואלכנ םהבש םינשה לכ ךשמב

 ,רתויב םיצימאה ,םידיחיל קרו .הנחמהמ חורבל ידכ םהייח תא ונכיס רשא הזעה
 םשמ ץלחהל ,םילמשוחמה ליתה תורדגל דעבמ רובעל םדיב הלעו ,לזמה לזמתה
 ץיוושוא הנחמ לש רתוי הקזחהו הלופכה הרימשה תא וליפא .םיחטבמ םוקמל עיגהלו
 וחילצה םידוהי רפסמ םהיניב ,םיריסא 80-כ .ונממ טלמהלו יאשחב ףוקעל וחילצה

 לע תועידי ישפוחה םלועה ינפל איבהלו ,ץיוושוא-יונאקריב תפותה איגמ חורבל
 יצאנה םוניהגה לע רפסלו בויא תורושב םידוהיל רשבל ,הדמשהה תונחמב השענה

 .תומדא ילע ללותשמה לודגה

 תישונאה ותרוצ ,לכ תישאר .םיבורמ םיישקב הכורכ התיה הנחמה ןמ החירבה

 ,טילפה תא ריכהל היה רשפא קוחרמ רבכ ,ותוא הריגסמ התיה ריסאה לש הקוחשה

 תרפסוממה תילאמשה ודי לע ,חלוגמה ושארו דחפה תוזוחא ויניע ,תושוחכה וינפ לע

 .ןבל לוחכ םיספב ספסופמ דבמ םייושעה ריסאה ידגב לעו עקעק תבותכב

 םוקמ ידוהיל היה אל .החירב תינכת לע ובשח אלש טעמכ םידוהי םיריסא
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 םיעשורמ םיצאנ הצרש הביבסה לכו רחאמ ,ושפנ תא טלמל לכוי וילאש םיחטבמ

 ,הברדא ,אלא ,הברקב םידוהי ריתסהל ןיהתש יוכיס לכ היה אלש ,תנייוע היסולכואו
 ופידעה ןכ לע רשאו ,םדקהב םינמרגה ידיל םיטלמנה תא רוסמל ידכ לכה ושעי

 הלא ויה חורבל והשלכ ןויסנ השעש והשימ היה םא .הנחמב ראשהלו ךבתסהל אלש

 היסולכואהמ המח הכימתו םינזיטרפה םע רשק םהל היה רשא ,םיירכנ םיריסא קר

 .תירצונה

 םיריסאה לש הריפסה .הלודג המוהמ התיה ,ריסא םלענ ובש םויב ,הנחמבו

 ,םיפרוטמ םיבאז ומכ וצצורתה .ס .סה ירמוש .תוכורא תועש הכשמנ וראשנש

 םירמושה וחירה םא היהו .עגרכ םלוכ תא תולכל םיצורש הארנ היה םמעז תמחמו

 תואמ .תויאבצ תוינוכמב ףדרמל ןברקה ירחא ואצי דימ ,החירב לש ןויסנ והשזיא

 הניפ לכב ושפיח ,הנחמה רוזיא לכ תא ושלבו שושיג יפלכ תייווילב ואצי םילייח

 לכ וליאכ ,ביבסמ םוקיה לכ תא ושיערהו וקיעזה ךכ .ירשפאו דושח םוקמ לכבו

 .טלמנה ריסאה ללגב עוקשל דמוע ולוכ םלועה

 ,ודמע םישנאה ,בר ןמז ךשמנש יללכה דקפמה היה איהה תעב לכמ עורג
 םלוכ תא האלימ תאז לכ םעו ,םיאמצו םיבער ,הדובעהמ םיפייע ,תוחוכ תסיפאב
 לש םהידימ ץלחהל הלע ונתאמ דחא לש ודיב תוחפלש ךכ לע ,בלה תא החמש טעמ

 ומצעל אוצמל חילציש ,טילפה לש ותחלצהל וללפתה םלוכ .םדאה ירכוע םיררוצה

 תונחמב שחרתמה לע םלועה לכל םשמ תולגל לכויש ידכ חוטבו ישפוח םוקמ

 .הדמשהה

 ,הנחמהמ חרבש רחאל רצק ןמז זעונה ריסאה דכלנ ,החירבה ירקמ בורב ,םלוא
 ופוג לעו ,םיקיזאב לובכ ,שאר דעו לגר ףכמ עוצפ הנחמה לא בש ותוארל ונלוכי ךכו

 שרגמ לכ ינפ לע ללמואה ריסאה תא ובבוס ךכ .'ןאכ בוש ינא" רמואה טלש ססונתה
 .הנחמהמ רתוי חורבל וזיעי אלו ואריו ועמשי ןעמל ,םיריסאה תורוש ןיב םידקפמה
 רזג עוציב תארקל .הילתל ,הפוצמכ ,טלמנה ריסאה ןודינ ,תושירדו תוריקח רחאל

 .םויאה ןידה רזג עוציבב םהיניע ומב וזחיש ידכ ,הנחמה יריסא לכ תא וסניכ ןידה

 תיעקרק תתה הרהנמה

 םימשגב תוכורא תועש ךשמב ,הלילה תוצח זאמ הנחמה יריסא לכ ודמע ךכ

 תוניפ לכב םיטטחמה .ס .סה ישנא םהמ םיצור המ ועדיש אלב ,םיפחוסו םירק

 רתוי ,םויה עודמ ,דושח םוקמ לכ םיקדוב םה עודמ ןיבה אל דחא ףא .הנחמה
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 רותסמה תומוקמבו םירוגמה יפירצב היח שפנ הרתונ אמש םיששוח םה ,דימתמ
 .יללכה דקפמב ףתתשת אל רשא

 ,םילוחה תיב ינתיב לא .ס .סה ישנא וסנכנ ,םיפירצה לכ תא לילכ ונקורש רחאל
 םהיחא דיל בציתהל לודגה שרגמה לא הזפוחב םואיבהו םילוחה לכ תא םשמ ושריג

 אל ללכ םהמ םיבר רשא ,םילוח תואמ םיזפשואמ ויה םילוחה תיבב ."םיאירב''ה

 ואיבה םתוא םג ,תאז לכ ףא לע לבא ,םתשלוח תמחמ םהילגר לע דומעל ולכי

 טבצנ בלה .תיצובהו הבוטרה המדאה ינפ לע םוכילשהו םישגרד לע םירטינסה

 םיחנאנ ,הובג םוחמ םילבוסו שרגמה לע םיעורשה ,םיללמואה םילוחה הארמל

 .שולחה םפוג לע הלמח אלל ףילצמה םשגהו רוקה ירוסימ תולוק ילוקב םיקעוזו
 .המואמב םהל רוזעל ונידי לאל היה אלש השגרהה התיה רתוי השק

 םתוא ופליא םינמרגה .םיער םיבלכ לודיגל תדחוימ הווח התיה אראד הנחמב

 םשו םידחוימ םינתיבב ונכיש וללה םיבלכה תא .םיריסאה תא תונעל דציכ דחוימב

 הרק םעפ אל .םהינפל ףרטכ לופי רשאכ ןברקה ריסאב גוהנל דציכ םתוא ופליא

 הדיעמה הרוצב םיעוסשו םיקסורמ וירביאשכ הנחמה רעש דיל לטומה תמב וניחבהש

 ונרובע שמשמ היה הז הארמ .לעמב התיה וללה םיארונה םיבלכה לש םהיניש יכ

 חורבל זענ םא ונפוגו ונשפנ לרוגב הלעי המ עדנש ידכ ,הרורבו היח הארתהכ

 .הנחמה תודוקפב דורמל וא ,הנחמהמ

 ןתיבו ןתיב לכב וחיריש ידכ שושיגה יבלכ תא םג ואיבה תיחכונה הריפסל

 אבצ ישנא .המדאל תחתמ וא תוניפה תחאב תאבחתמה היח שפנ םש אצמת ילוא
 השענה לכמ .םיחרובה תובקע תא ושפיחו הנחמה לכ תא ופיקה םיבר םירמושו

 ידכ תומלוע םיכפוה םינמרגהו ,הנחמב םירסח םישנא רפסמ יכ ןיבהל ונלוכי ביבסמ
 .םהיתובקע תא אוצמל

 דשחה .םייסורה םיריסאה לש םהירוגמ תומוקמב םינמרגה וטטיח דחוימב

 דציכ ךרדה תא ואצמש הלא ויה םה דימתו רחאמ םיסורה לע ,הארנ ךכ ,לפנ ירקיעה
 ףא תובורק םיתיעלו םהייח תא ןכסלמ וששח אל םה .זוכירה הנחממ חורבלו םלעהל

 םינזיטרפה תורושב ומחל רשא םיבוט םירבח ויה םיסורה םיריסאל .רבדב וחילצה
 תוחותפ תועורזב םתוא ולביק םה .םינמרגה ידימ ץלחיהלו חורבל םהל ועייס רשא

 רתימ םידדובמ םתוא םיקיזחמ םינמרגה ויה תאז הביסמ .םתיבל רוזחל םהל ורזעו

 רמשמ םיפקומו רתויב ינדפק חוקיפ תחת ויה םהלש םירוגמה יתב ,הנחמב םיריסאה
 .לזרב לש

 םיסור לש הצובק יכ ,תודוס ידוסב ,ןזואל ןזואמ העומשה הרבע רתוי רחואמ
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 קחרה קחרה הכשמנ הרהנמה .הנממ וחרבו םהלש קוניצל תחתמ הכורא הרהנמ ורפח
 רשא רבד ,הרהנמ התוא ךרד וחרב םיבר םיריסא .הנחמה לש ליתה תורדג ךותמ

 יאנתב הרהנמה תיירכ .דחוימה ילילה דקפמל איבהו םינמרגה לש םתמח תא הלעה

 רבדה הלע דציכ ןיבהל םישקתמ םויה דעו ,רתויב השק המישמ התיה ,הלאכש קוניצ

 רמשמה לש ופאל תחתמ החתפנ ןכא םתחירבל ךרדה יכ איה הדבועה לבא .םדיב

 .דחוימב םהלש לעו ,העונתו העונת לכ לע חקיפ רשא דבכה ינמרגה

 םודרגה לע םיסורה

 םיריסאהמ קלח .םידקפמה שרגממ םישנאה לכ וררחוש רקובה ריאה רשאכ

 ,הנחמה ךותב יתדבע ינאו תויה .םתדובע םוקמל ואצי םקלחו םהירוגמ יתב לא ובש

 תא טעמ םמחל ידכ ונלש םירוגמה ןתיבל טעמ סנכהל יתלוכי ,"אדנאמאק רגאלי'י

 חתמה תא ורבע לכהו החירבה רבד עדונש רחאל ,תעכ .םידגבה תא שביילו תומצעה

 אל .ס .סה ישנא יכ ונעדי .ליגר יתלב ערואמ ונל יופצ יכ ונבה ,הנחמב לודגה ילילה

 .םירומח םישנוע םיניכמ םה יכו ,םיסורל אל טרפבו ,הלודגה החירבה לע וקתשי

 ןיחבהל יתלוכי ינא .הילתל םימודרג הרשע םידקפמה שרגמ לע ומקוה תרחמל

 ודמע םיניילתה .ילאטורבה עצבמל םיננוכתמ םינמרגה דציכ יתיאר ,קוחרמ םהב

 םיסור האמכ .םתמח תא םהב תולכל ולכויש ידכ ,תוומל םינודינל וכיחו םינכומ רבכ
 .םודרגל םש םתולעהל הרטמב םידקפמה שרגמ לא םיקוניצהמ ואבוה

 םה .שרגמה לא הרשע הרשע לש תוצובקב ואבוה תוומל ונודינש םיסורה

 ןמ ודרוי ותמוה רבכש םהירבחש רחאל דע תוכחל וצלאנו םודרגה דיל ודמענ

 דציכ ,לכ םדוק ,ואריש ,רתוי דוע םרעצל ידכב ,ןבומכ ,השענ תאז לכ .םודרגה

 ולעיו ,תוומה לא םמצעב ודעצי ןכ ירחאו ,םייח חור אלל ץעה לע םיעעונתמ םהירבח

 יאמצ םיניילת ידי לע תולתהלו לבחב םהיראווצ תכירכל םימודרגה לא תוגרדמב

 מד

 םימודרגה ןמ םידרומה ןיב יכ ,ורפיס השעמ תעשב םש וחכנש םיריסאה
 ןכימ רחאלו ,שארב רודכ ופיסוה דוע םהל ,תע התואב ויח ןיידעש םהמ המכ ואצמנ

 ,הילתה םוקמ רוזיאב בבותסהל זעה אל ונתיאמ דחא ףא .םיתמה תמירע לא וכלשוה
 ונלוכי אלו םתוא וניאר ,תופרשמה לא תולגעב םהיתופוג תא וליבוהש תעב םלוא

 ןיבהל ונישקתה ,םוקמב חכנש ימ לכ תא עזעז הזה הזחמה .םיאור ונאש המל ןימאהל

 ולחב אל ןיידע ,רבכ הבורק םתלפמ יכ ועדיש העשב םג ,הז דציכ ,םינמרגה תא

 .םיסור האמכ דגנ תוומ ןיד ירזג עוציבמ
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 םישולש קרפ

 אראד הנחמב ה"שת םירופ

 םיצעה ,ירמגל טעמכ רבכ ורישפה םיגלשה ,ומויסל ףרוחה עיגה טא טא

 םינתיבל ביבס ,אעמק ררועתה םודרה אשדה ,םיננערה םיקוריה םהילעב ובלביל
 הארבנ וליאכ התמדו קורי התטע הביבסה לכו חורפל םיחרפהו יונה יחמצ ולחה
 .שדחמ וישכע

 ונעגה רשאכו רחאמ ,תילארומ הניחבמ תמייוסמ תועמשמ התיה הזה יונישל
 םיצעה .טלחומ ןואפקב ןאכ יורש היה לכהו ןבל גלשב הסוכמ לכה היה אראד הנחמל

 םהיתולוקב ברעתהו ותרוצ תא הניש לכה התע וליאו ,ןבול הטע לכהו םימוריע ויה
 ץעמ ןהל ופפועתהו ףרוחה ךשמב תורדעיה רחאל ןאכל ובשש םירפצה לש םירמזמה
 .הביבסב שודיחו תויח ןימ וסינכהו םנושלכ ורבידו ורש ,ץעל

 ושקעתה רשא ,הווקתה תוצוצינ ןיידע וממע תובבלה יככותב קומע קומצ
 וסינכהו וחקלתה וללה תוצוצינה .םירופ סנ ונל םג הרקי תעדה חסיהב ילוא יכ בושחל

 לכב אמש יכ הווקתה תא שדחמ ונב וררועו ,תושביה תומצעה דשלב תוננערו תויח
 .ונשפנ יאונש תלפמב בורקב הזחנו הלודג העושיל הכזנו סנה ונל שחרתי תאז

 עשרה ןמה שקיב םהה םימיב יכ ,הליגמה רופיסב ונרכזנ הדובעה תועשב

 ,דחא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ ,לארשי םע לכ תא תולכלו גורהלו דימשהל
 הברק ,התע םג ןכ יכ תווקת אלמתמ ונבילו ,רוחש היה ופוסו הלקלקתנ ותצעו

 ררחתשהל הכזנ דוע הטילפה תיראש ,ונא יכו שמי רלטיה לודגה ררוצה לש ותלפמ

 .ונכלשוה וילא תחשה רובו לזרבה רוכמ

 םיארוק ,חמשו זילע אוה םלועב םוקמ לכב רשא ,ה''שת םירופה םוי עיגה הנהו

 םירופה תדועסל םיביסמ ,םינויבאל תונתמ םינתונ ,תונמ םיחלושו הליגמה תא וב

 ןמוקמ תא .םירופה גח היה בולע המכ ,זוכירה הנחמב ,ונלצא וליאו ,הרכשל םיתושו

 לכ .ונחחושו ונבשי יאנפה תועשבו ,תיתרגשה ךרפה תדובע הספת גחה תווצמ לכ לש

 רשאכ ,ותיבב הז םוי הארנ היה דציכ ויערל רפיסו וביל ירוהרה ךותמ רביד דחא

 ויה םהיתובשומ תומוקמ לכב ירהו ,תיווז ןרק לכו הניפ לכ ואלימ הוודחהו החמשה

 .רבעה קיח לא םיעוגעג םיררועמה םירופיסה ובר ןכ לעו ,םיזילעו םיחמש םידוהיה
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 דחא לכ שבלי ובש םויה ,הזה םויה אובל ,םייניע ןויליכב שממ ,םידליה ופיצ דחוימב

 תוטורפ המכל הכזי ,םהיערל וירוהמ תונמה חולשמ תא איבהל ךליו ,ותשופחת תא

 .תיבב ופאנ רשא םיקתממהו םינדעמה ,תוגועה לע גנעתי ףאו ,םירופ תועמ לש
 ונאצי ,הרמה תואיצמה ןמ טעמ ונתוא וקתינ ,םהב ונפחירש לככ ,וללה תובשחמה

 ונתונחב ,רבעה תא ונרכזו ונבשיש תעב החמש ולוכש םלוע ,רחא םלועל המ ןמזל
 .ולגיד לע שיאו והנחמ לע שיא

 ןזואהדראנ תוומה הנחמל הרבעהה

 וניתורצ תא חוכשל ונלוכי ,רתויו רתוי ךשמהל ולכי וללה תומיענה תובשחמה
 ןמיס ויה רשא הנחמה ינומעפ לש םילוצלצה שער אלמלא רתוי ךשוממ ןמזל

 ונרדתסהו ונפסאתה רצק ןמז ךות .םידקפמה שרגמ לע רהמ שיח ףסאתהל האירקה
 ינכוש לכש ירחא .שארמ דעוימה םוקמה לא דועצל ונלחה ןכמ רחאל דימו ,ונלגרהכ

 םישנא ונתאמ ורחבו םינוימ ונב ךורעל .ס .סה ישנא וליחתה ,ופסאתה הנחמה
 .םכותב יתייה ינא םגו ,םישנאה תיצחממ רתוי ואצוה ונלש ףירצהמ .חולשמל

 המלש הרייש הבזע ןכמ רחאל דימו ,תורוגס תויאשמ לע תולעל וניווטצנ םירהצב
 .עודי יתלב ןווכל אראד הנחמ תא

 ,ומצע ךותב סנוכמ היה דחא לכ ,םיאכודמו םיגאדומ ,הרוגסה תינוכמב ונבשי
 דעבמ .ונב תושעל לעילבה ישנא םידמוע המו ונתוא םיליבומ ןכיהל ונעדי אל

 תונחמו תורייעו םירע ךרד םירבוע ונא יכ וניאר תינוכמה לש םיקדסהו םיכרחל
 הזכרמב רשא ןזואהדראנ םשב הלודג ריעל ונעגה רבד לש ופוסב .רועיש ןיאל זוכיר

 היה השקו ,רהוס תיב תומדב םילודג םינינב הנבנ הנחמה .לודג זוכיר הנחמ אצמנ
 םימייקה רתויב םימויאה זוכירה תונחממ דחא אוה הז הנבמש ץוחבמ ןיחבהל
 .הרוראה הינמרגב

 ןמז המכ .תונחמה לכמ וזכור רשא םילוח יפלא םיזפשואמ ויה םינבמה ךותב

 דחא רבד םלוא .עודי אל םויה דע ,רבד לש ופוסב ,םלרוגב הלע המו ,םש ובכש

 קרש איה הדבועו ,םש םילוחה תא םינמרגה וקיזחה שפונו הארבה םשל אל יכ רורב
 .ררחתשהל וכז םיללמוא םיריסא םתואמ טעמ יתמ

 רזומ טקש קר .תחא היח שפנ וליפא םש ונשגפ אל הנחמה לא ונסנכנ רשאכ

 לע ,הממדב םיקעוזה םינבמה ךותמ ,ונינפב עירתהו ונתוא ריהזה וליאכו ,לכב ררש

 הסיסתל רומג דוגינב דמעש ,הזה הנושמה הזחמה לכמ .ונב עצבל םידמועש המ

 .זוכיר הנחמ םתס אל והז יכ ונקסה ,ונדקפש םירחאה תונחמה לכ תא הנייפיאש
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 המוקל ונתוא וסינכה ,ונישאר תא וחליג הנחמב תרופסתל םיארחאהש רחאל
 קיחל שיא ,תורוש תורוש ,הפצרה לע תבשל ונילע ודקפו םינינבה דחא לש הנותחתה

 רודיס ונרובע ואצמי רשא דע תבשל ראשנ ךכ יכ םיחוטב ונייה ,ונתומימתב .והער
 תוכלהכ ,םידגב ונל ופילחיו הצחרה ירדחל ונתוא וחקי זאו ,םינינבה דחאב םיאתמ

 וניפל אוביש אלב ,הלילה לש תורחואמה תועשל דע וניכיחו ונבשי ךכו .זוכירה הנחמ

 תא השענ ןאכ יכ ונבה .ונתוא תחקל ואב אל הלילה עיגה רשאכ םג .הקשמ וא לכאמ

 ,בוקר שקו ץע לש תרוסנ ונתחתמ ונעצה ,תרחא הרירב ,אופיא ,ונל התיה אל ,הלילה
 .המונת ףוטחל וניסינו

 וגוסמ דיחי םייוניע הנחמ

 הנחמ יכו ,םיאצמנ ונא ןכיה ונל עדונ ,םויה תרחמל רבכ ,הרהמ דע םלוא

 בערמ תאצוי ושפנש דע ריסאה תא וב םינעמש םוקמו תוומ הנחמ אוה ןזואהדראנ
 ,עקרקה לע תבשל ונצלאנ ,ונלרוג לע הדירחמה העידיה לש הליצב ,ךכו .לואש ירוסיו

 שממ ,ךכ לכ סוחד היה לכה .םוקמהמ זוזל תורשפא ונל היהתש אלב ,םיאמצו םיבער
 םירמושה יכ ,רתוי החונ החונת אוצמל היה רשפא יא ,םינבל לש המוח ךותב ומכ
 זעהש ימ לכ לש ושארב תולקמבו תולאב ומלהו וכיה ונביבס וכלהתהש םירזכאה

 .ומצע תא אעמק עינהל

 וז .םירתונה תיראש תא רופסל תנמ לע ,רצחל ונתוא םישרגמ ויה רקוב ידמ

 חצ ריוא בואשלו תומצעה תא ץלחל ,בגה תא תצק רשייל תונמדזה ונרובע התיה

 רהוס תיבב םירגוסמו םירוגס םיבשוי ונאשכ וניליב ןמזה תיראש תא .תואירה ךותל

 .המישנל חצ ריוא וליפא וב היה אלש םוקמב ,לודג

 שקהו ץעה תרוסנ טעמ .רורחשה ינפל םינורחאה תועובשה ונילע ורבע ךכ
 הביכש בורמ המדא תכיתח ומכ השענ ףוגהו ,וקחשנ ,עצמכ ונל ושמיש רשא בוקרה

 ףרה אלל ונב וכיה ,ונישאר לע וכרד םהינימל םישגונה .הלילו םמוי הפופכ הבישיו

 עגרל אל וליפא .ונלש הבישיה תומוקממ םוקל ונל ורשפיא אל ןפואו םינפ םושבו

 .דחא

 .לכאמ רבדלמ םיינועבצ םימל המד רתויש ,קרמ תיפכ ונל וקליח םויב םעפ

 ,רותב תכשוממ הדימע רחאל ,הדולח חפ תספוקב ותנמ תא לביק םיריסאהמ דחא לכ

 םירשעל תחא וניכז תאז הדועסל .ןוזפחבו תוריהמב ותחורא תא םייסל היה וילעו

 זעהש ימ ,םילערומ םימ הלא ויה םלוא ,תותשל ונל רתוה םימ .תועש עבראו

 .עווגו ןטב יבאכ דימ לביק םתותשל
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 בערה ,םחל דחא תיזכ וליפא ונל וקליח אל ןזואהדראנב וניהשש שדוחה ךשמב
 ונרבעה ןמזה תא ,בער תפרחמ ונלבס םויה ךשמב .םוי םוי ונב הליכו ונתוא הניע
 ונרסייתהו ונלבס הלילב וליאו ,קרמה תיפכ תלבקל דע ורתונש םיעגרה תיינמב

 .םירביאה לכב ונתוא ופקתש םיבאכהמו הפצירה לש התורירקמ הנישה תעשב

 ויה זוכירה תונחמב וליפאש םישעמ תושעל םיריסאה תא איבה ארונה בערה

 תויהל ומצע תא דחא לכ קחד לכואה תקולח ןמזבש הרק ךכ .םתושעלמ םיענמנ

 תא ועלב רשאכש ןבומכו .קרמה רטיל תיצחמ תא עומגלו רהמל ידכ ,רותב ןושארה

 ונייה .הפירח הרוצב קיצהל ליחתה בערהו ,דועו דוע תורגתהל הביקל ומרג לכאמה

 ןיתמהל ונילע התעמ יכ ונעדיב ,קרמה תחורא תא ונמייסש תעב םילכסותמ שממ

 .ונשפנ תא היחתש האבה הנמה תא תוארל הכזנש דע תועש עבראו םירשעכ דוע

 חספב ץמחה תקולח

 םחל תונמ ונל וקליחו ,וללה םירוראה םיעשרה ונב ורגתה סיעכהל ומכ שממ

 תסורפשכ ודמע ,םיבר םימי םחל תרוצ ואר אלש ןפכ יכומ םישנא .חספה גחב אקוד

 תושעל רשפא ךיא ?חספב ץמח לוכאל ןכתיה .םהיפל הסינכהל וצר אלו םדיב ץמחה

 התואב קר יולת היהש טעמכו ,ישוקב קר אוה המשנה לש המויק םנמא ?הזה רבדכ

 ינבו ,התאשל דוע לגוסמ וניא בושו הנועמה ףוגהמ ולכ רבכ תוחוכה ,הנכסמ הסורפ

 השק .רבדל המ לע ןיא !?חספב ץמח !ההא לבא ,הואתו בערמ ןטבב םיערקנ םייעמה

 איגב תווצמה םויק רובע םידוהיה םיריסאה לש שפנה תוריסמ העיגה המכ דע רעשל

 םירוסי םא יכ ויה אל םהייח רשאכ וליפא םהיתונותשע תא ודביא אל רשא ,תוומלצ

 וחכש אל לכה ףא לעו ,םחל תפב אלא זכרתהל הבשחמה הלכי אל בער בורמו לבסו

 אלש םלוכ ודער ,םחלה תליכא יאב הכורכ התיהש הנכסה לכ םעו ,םידוהי םה יכ

 . . .חספב ץמח תליכא רוסיאב הלילח לשכהל

 שיגרהלו ,הי'ישת תנש לש חספה גחב םויה תווצמ תא םייקל היה דואמ השק

 םיריסאה יפלא ,ונאש איה תואיצמה רשאכ ,ןירוח ינב ונמצעב ונא ונייה וליאכ

 םישושת ,םיכלכולמ ,םיאמצו םיבער תכלכולמה המדאה לע ןיבוסמ םיבשויה

 תורחשומה וינפב והער תא שיא ריכהל םילוכי םניא רשא םילפשומ םידבע ,םילוחו

 יא וליפאש דע ,ונישאר תא ולבלב תופורט תובשחמ ,התנתשהש תישונאה ותרוצו

 םיגחב זוכירה הנחמב ונגהנש יפכ ,הרבעש הנשהמ תונורכז תולעהל היה רשפא

 החפשמה קיחב ןיבוסמ ונייה הזה ןמזב הנש ינפל קרש ,ונרכז דחא רבד קר .ורבעש

 המ לכו ,החפשמ אללו גג תרוק אלל ונרתונ ,התע ,הנהו ,רדסה תכירע תעב ונתיבב
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 זאמ ונרבע תואלתו תורצ הברה ךכ לכ ,ונשפנ תא קושעל קר אוה ונתאמ םיצורש
 .הנש האמכ ינפל ךרענ אוה יכ ונל המדנש דע ,ד'שת תנש לש רדסה ליל

 םיבצעה תא ונל הטרמ תוומה הנחמ יככותב ןורחאה שדוחב תכשוממה הבישיה

 דע ,הבואכ תחא הלאש קר תעה לכ הרקינ ונחומב .ןועגיש ףס לע םישנאה תא האיבהו
 תויראה בוגמ ץלחהל םעפ יא הכזנ דוע םאה ,וללה תורצה וכשמי יתמ דע ,יתמ

 קיזחהל ולכי אל רשא םיריסאה רפסמ טעמתנו ךלה םויל םוימ ?הזה ארונהו םויאה
 חור אלל ולפנו ועווג םה םואתפ .וללה םיכשוממה םייוניעבו אמצבו בערב דמעמ
 ושענ םהינפ ,םויל םוימ ושלחנ םישנאה .םהיפמ העמשנ אל הלק החנא וליפאו םייח

 .ןהירוח ךותב ,הכ דע ויהשמ רתוי ,קומע קומע ועקש םהיניע ,רתויו רתוי תורווח
 .תושביה תומצעה דלש תא תאשל רתוי ולכי אל תוקדהו תומונצה םיילגרהו

 ה"שת חספה גחב ןורחאה ןוימה

 .ןזואהדראנ תוומה הנחמב רוקיבל תיאופר הדעוו העיגה ,חספ לש ןורחאב

 םישנאה תא קודבל היה הדיקפתו ,תוריכב תוגרדב םיניצקמ הבכרוה הדעווה
 ןוימה היה םעפה .אל ימו רחא הנחמל חלשהל רשכומו יואר דוע םהמ ימ ,םירתונה

 תואמ המכ ,ןטק רפסמ קר ורחבנ ,םוקמב ויהש םיריסאה יפלא ךותמ ,רתויב ינדפק

 הרזח וחלשנ הנחמה יריסא לש םבור בור .דחוימ ןתיבל ורבעוה רשא םישנא

 .בוקרהו בוטרה שקב תוססובתהו תונוונתהה ,תנבצעמה היהשה ךשמהל ,םמוקמל

 דהדהל םואתפ עתפל ולחה ,ונביבס שחרתמה תא סופתל ונחלצה םרטבו

 המחלמב ןאכ רבודמ יכ היה שערה השעש םשורה .ץוחהמ המחלמ תולוק ונינזואב
 תא ושירחה תויוצצופתהה ידה ,ריואה תא ודיערה םידבכה םיחתותה ימער ,תיניצר
 רידא שער לוקב וצצופתהו ריעב םוקמ לכב ותחנ לקשמ תודבכ תוצצפ ,םיינזואה
 ונראית םלוא ,ץוחב השענ המ ןיבהל ונישקתה .ונלש םירוסאה תיב תא עזעיז רשא

 דע ועיגה ךימסהו רוחשה ןשעה תורמת .ריעה תא םיבירחמ םינקירמאה יכ ונמצעל

 ,ומוקמב ץווכמ ול בשי דחא לכ .הפירש לש םיפירח תוחוחינ ולע וניפאב ,הנחמל
 .תצאונמה הינמרגמ רכז םוש ראשי אלו לודג היהי ןברוחהש ובלב ללפתהו

 ,וצצופתהו ולפנש תוצצפה תא ונינמ הבורמ האנהבו ,ןטבה לע ונל ונבכש ךכ

 .תונתבערב םתוא ונעלבש העשב קרמה תויפכ תא רופסל םיליגר ונייהש יפכ שממ

 םיניינבל לעמ שממ וגח םה ,םיינזא שירחמ םינוריוא שער םיעמוש ונא םואתפ ,הנהו

 ירחא תחא .הנחמה רצח ךות לא רשיה תוצצפ וליטה רפסמ תוינש רובעכו ,ונלש
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 ליתה תורדג לכ . . והובו והותל ךפהש דע הנחמה לע תוצצפ וליטה הינשה

 סורהו ץפונמ היה לכה ,רבע לכל וקרזנ רהוסה תיב לש לזרבה תותלדו םיילמשחה
 .םתוא ואשנ םהילגר קרש ןאל םיצרו םיחרוב םיריסא יפלא וארנ תוסירהה ןיבמו

 הפמ עמשהל ולחה ,הנחמב תולוקה לכ תא קיתשהש ןושארה םלהה רחאל דימ
 רפסמ םיעגר ךות .תויכבו רבש תוקעזב םיברועמ הלהצו החמש לש תולוק םשמו

 לוקב וברעתה הנירו הוודח תולוקו תולליו דחפ תולוק ,הלודג המוהמ הנחמב התיה

 ריעה לכב ןברוחו סרה וערז תוצצפה .הנחמב םולהלמ וקספ אלש תוצצפה ןואש
 תא ץיצפה ינקירמאה ריואה ליח .םוקמ לכב תורעבת ןהירחא וריתוהו ,ןזואהדראנ
 .תוליעפ לכמ התוא קתיש ןכו ריעב רתויב םיינויחה תומוקמה

 המצועב וכחיל תויקנע שא תונושל .לילכ ברחנו סרהנ ןזואהדראנ זוכירה הנחמ

 ךימס ןשע רמתיה םינבמה לכמ ,הנחמה תברקב ויהש .ס .סה ישנא תונועמ תא הבר

 ןווכל םיצר םישנא וארנ רבע לכמ .וברחנ רמשמה ילייח לש תיפצתה תודוקנ לכו

 לכמ םהילע הרונש תויריה רטמב ללכ ובשחתה אל יכ היה הארנו ,ןזואהדראנ ריעה

 .רבע

 לא ,לכ תישאר ,עיגהל יתעדבשכ ,םילק םיסוסיה רחאל ,יבשוממ יתמק ינא םג

 םש יתאצמ חבטמל יעיגהבו הזפוחב יתכלה .ןוזמ יכרצמ םשמ איבהל הנחמה חבטמ
 ינא דיל אבה לכמ םהיפל ובחת םיריסאה .יתוא ומידקה רבכש םיריסא לש הצובק
 קרמב םיאלמ םש ודמעש םייקנעה םידוודה דחאמ ויתאלמו לודג ריס יתלטנ

 יתלחתהו חתורה קרמה תא זחאש טהלב יתבשחתה אלו בל יתמש אל ,תוירטיא

 תויחהל ידכ יביבס ודמעש םירבחה רתיל יתתנ ףאו ,דועו דוע יתיתש .דימ תותשל

 .םשפנ תא

 .ס .סה לש ןוזמה ןסחמב תדוכלמה

 וכלהו ורבג ביבסמ תויריהו רחאמ ,הנחמה חבטמב בר ןמז תוהשל ונלוכי אל
 הברה ונתחמשלו ,לודג טלקמל ונחרבו ונאצי .תישחומ הנכס םש הדימעב התיהו

 רשב תואספוק ,לכאמ ירבד ףוטחל ולחה םיבערומה םיריסאה .ןוזמ ןסחמ םש ונאצמ
 תוחנומ ויה ובש םוקמל עיגהלו ךרד יל סלפל יתלוכי ישוקב קרו דועו רכוס ,םיגדו

 .דועו םיסגא ,םיפיזש ,ץע יחופת ,תוריפ ירומיש לש תואספוקו תונצנצ

 אל לבא ,החתפל יתיצרו תנצנצ ידיב יתספת ,םיפדמה לא יתעגה ףוס ףוס
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 בורבו יתשאייתה אל םלוא .הסכמה תא ריסהל יתלוכי אלו יל ודער םיידיה .יתחלצה

 הירחאלו תנצנצה תא יתרבש ותועצמאבו ,ילגר לעמ ץעה ףקפק תא יתצלח הישות

 הרעסב וסנכנ עתפלש דע ,םיעטה ןתפילה ןמ וננהנו ונבשי ךכ .תונצנצ המכ דוע

 יתקעצ יתאצב .הצוחה םלוכ תא ופחדו םדיב ךורד םקשנשכ .ס .סה יסגלק תורשע

 םכמד תרחא ,יתארק ,םיסיכהמ לכה תא קורזל ,ןאכ לכה תא וריאשיש םירבחה לכל

 .יסיכב היהש המ לכ יתנקור ינא םג .םכשארב

 דחא לכ וספת , .ס .סה ישנא ונל וניתמה רבכ ,טלקמב ןוזמה ינסחממ ונתאצב
 יתלצהש םירענהמ דחא ,ץיבורימ יכדרמ ,ירבחו ינא .ריקה לא והודימעהו אציש
 .הנחמה ןווכל ןטבה לע הליחזב ונחתפו םדימ קומחל וניסינ ,ץיוויילגמ העיסנה תעשב
 ןיב דומעל ונילע ודקפ םה .ונתוא וספתו ונרבעל וקניז ונב וניחבהש םירמושה םלוא
 .ריקה לא ונינפשכ םישנאה רתי

 וגרהי טעמ דוע ,רהמ ךל חרב" :עגרכ יב קיזבהש ןויער יחומב ףלח תע התואב
 יכדרמ ירבח תא יתספת ,הברה יתססיה אל .''הרושב ןאכ םידמועה לכ םע דחי ךתוא
 וניתוחוכ לכב ץורל ,ונינש ,ונלחתה תשקמ ץחכו . . ."ירחא ץור םוק" :ול יתשחלו

 .ונאב ונממ הנחמה ןווכל

 תורעוב תופוג

 ינפל רצק ןמז ,חולשמל תיאופרה הדעווה ידי לע ורחבנש םיריסאה תואמ

 רפסמ ולפנ ןינב ותוא ךותל .דחוימ ןינבב םידדובמ ויה ,הנחמה לע הפקתהה הלחהש

 וקלד םש וגרהנש םיריסאה .דוסיה דע ברחו ,ןבומכ ,סרהנ ןינבהו ,הרעבת תוצצפ

 םיעורש םתוא וניליג תוומה ריקמ ונלש החירבה תעבו ,תורנ ומכ הרעבתה תוצצפמ

 ,ונרובע רתויב בוטה טלקמה הז היהי תאזה תעב יכ ,ונטלחה יכדרמ ירבחו ינא .הככ

 .םיפורשה םיתמה ןיב

 .ס .סה ישנא אמש תעה לכ ונששח ,דחפו המיאמ םיצווכמ ונבכש בר ןמז ךשמב
 לכ תא ריקפהל וצר אל םהש הארנכ ,ונתוא שפיח אל דחא ףא לבא .ונירחא םיפדור

 ורי דוע םה םא יל עודי אל .ונירחא קולדל ידכ םדי לע וספתנש םישנאה לש הרושה
 םינוריואה תוקהל ומרגש תויוצצופתה ידה ועמשנ ןיידע ונחרבש תעב יכ ,ונירחא

 ,םלש ראשנש היה הארנש םוקמ לכ ץיצפהלו ריעה ינפל לעמ סוט ךימנהל ופיסוהש
 תווממ ,ץיבורימ יכדרמ ירבחו ינא ,ונלצינ ךכ .םינמרגה םרבעל ובישהש שאהמ ןכו
 .רורחשה ינפל דבלב םירופס םימי ,םינמרגה ידימ חוטב
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 םהיתופוגב הסוכמ התיה רצחה תמדאו ,םיגורה יפלא ובכש ןזואהדראנ הנחמב

 וששח םה ,סורהה הנחמה ךותב ןולל םיבר םישנא ובש ברע תונפל .םדה תותתוש

 םרטב ,הניפו הניפ לכב ןיידע ץרש ינמרגה אבצהו רחאמ ,ריעב ראשהל תאז לכב

 .שבוכה ינקירמאה אבצל םתעינכ

 וציצפיו םינקירמאה ובושי הלילה תועשב אמש ,ןולל דחפ היה םינתיבה ךותב
 ,םנמא ,וכישמה םינוריואה .הנחמה רצחב ןושיל םישנאה בור ורכיב ךכ םושמ ,םתוא
 ישנא דציכ וארנ םשו הפ .תוצצפ רתוי וליטה אל לבא ,הנחמה לעמ גוחלו רייסל
 .תירבה תונב יבשב הליפנל ששחמ םיחרובו םהיצפח תא םיזרוא .ס .סה

 םידגב תפלחהב םיקוסע הנחמב םירתונהמ םיבר ויה דועב ,םויה תרחמל

 םידגב וטישפה םידחא .תואבל ונתמהו ונא ונבשי ,ץרפנש ןטק ןסחמב ואצמש
 תיקנע הצצפ הלפנ ,ריהב םויב םער ומכ ,עתפל הנהו ,םיללחה תופוג לעמ םיילענו
 הרהמ דע ,לחה ךימס ןשע לש ןנע ,לכה תא התסיכ הכשח .ונלש תיבה תלד דיל

 ,וננורג תא קונחל ולחה תוצצופתההמ ורצונש םיזאגה ,לכה תא ריתסהלו רמתיהל
 . . . .וניניע דגנל תוומה תא וניאר ונלוכו

 רצחה ןווכל ימוקממ יתצפק ,תינשב הארנ רואהו ,ןשעה ןנע רזפתה רשאכ דימ
 קומע רוב ךותל לפונ ינא הנהו ,להובמ ץר ינדוע .חצ ריוא םושנל ידכ הצוחה יתקניזו

 יתוקעז לוקל .המדאב הקומע הריפח הרציו הצצופתה אלש הלודג הרעבת תצצפ לע
 ונמצע תא ונלאשו םיכובנ ונדמע .הצוחה רובה ןמ יתוא וכשמו ירבח ועיגה רובה ןמ
 ? . .. חורבל רשפא ןאל

 הארנכ .ונילע רשי וריו ונישארל לעמ םואתפ וגח םינוריוא תורשע

 היה אל רבכ וישכע .םינמרגל ונתוא ובשחו ונחנא ימ ןיידע ועדי אל םיאקירמאהש

 הסחמ אוצמל ידכ הלגעל תחתמ יתבכשנ הרירב תילבו חורבל רשפא ןאל בושחל ןמז

 .תויריה רטמ ינפמ

 םד תוילולש ךותב הביכשה

 יתבכשנש זאמ ,יל רוכזש המ לכ ,םש הביכשה הכרא ןמז המכ רכוז ינניא
 יתשגרהו ינופלעמ יתררועתה . .. .. ש דע תויוצצופתהה ידה ,אוה הלגעה תולגרמל
 יתלחתה .יפוג תא תצחול םיתמ לש המירע יכו ,םד תוילולש ךותב בכוש ינא יכ
 תמירעב קבאיהל יתלחה ,ילע לכתסה אל דחא ףא לבא . . . הרזעל אורקלו קועזל
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 תיראשב ,ךכו .םהמ תחא ררחשל יתחלצה ישוקב קרו ,ידי תא ץלחל תונויסנב םיתמה

 תחא לגר התיה םיבורמ םיצמאמ רחאלו ,ינממ אשמה תא ףודהל יתלחתה ,יתוחוכ

 אב אל דחא ףאו ,! . . . וליצה ! . . . וליצה ,תולוק ילוקב קועזל יתכשמה .ץוחב
 לע יתדמענו ישפוח ימצע תא יתאצמ ,םיארונו םיבורמ םיישק ירחא ,ףוסבל .יתרזעל
 .ילגר

 .ירמגל יתינתשה ,םדה תילולש ךותב םיתמה תמירעל תחתמ הביכש התואמ

 .יתוא ובזע יל ויהש תוחוכה לכ יכו ,לילכ סרהנ יתואירב בצמ יכ וישכע יתשגרה

 םד אצומ ינא יפוג תא שמשממ יננהש לככו ,הנושמ ץחל ןימב יתשח בלה רוזיאב

 ילע ובכשש םיגורהה לש םמד אוהש וא ינממ בז אוה םא יל רורב אלו ,םד דועו

 תא אוצמל ידכ ,ירביא לכ תא ששמל הגאדב יתכשמה .ידגבבו יב גפסנו עלבנש

 .םדה לש ורוקמ



 םדק יררה רפש יש

 דחאו םישולש קרפ

 תיצאנה העשרה תכלממ לופנב

 וספתנ ,ברעממו חרזממ ,תיזחה יווק ינשב ,הינמרגל תירבה תואבצ תשילפ םע
 תוננוכב ,ואצמנ רוגישה ינכ לע .םתמצעו םתמיא אולמב יצאנה ןטשה לש ןייזה ילכ

 קשנ ילכ ./2-ו /1 ,רתויב ינסרהה גוסהמ תוטקר ,יפלא ילואו ,תואמ ,האלמ תיברק

 האר הבו ,סייט אלל ,ןוליס סוטמ תרוצ היה הטקרל .תנכוסמ תינמרג תילגת היה הז
 ."עירכמה קשנה' תא ש"ימי רלטיה

 לש רוצי תורדס .םירחא םינכוסמ תיחשמ ילכ םג ולגתנ הז ןכוסמ קשנל ףסונב

 לש םיסוטמה תיישעת ילעפמב ולגתה ולעפוה םרטש םישדח םיינוליס ברק יסוטמ
 םינושארה םינמרגה ויה וזה תינשדחה הטישב סוטמה חותיפב םג .ינמרגה אבצה
 הישעתל ןוליסה תסנכהב םינמרגל התיהש ''םירצויה תוכז''" דבלמ םלוא .םיאיצממה

 תא הררוע ,וראותי אלש םוריח יאנתב סוטמה לש ותבכרה םצעש ירה ,תיתמחלמה

 לש רוצייו חותפב םג םינמרגה וקסע ,הלא לכ דבלמ .םינקירמאה לש םתולעפתה
 ורציי הזה ינשדחה סופיטהמ תוללוצה תא ."למשח תוללוצ" :תינכפהמ האצמה

 לש ינשה קלחה .םי בלל ודריו וגילפה הנממ םימגד ינש קרו ,ינמרגה יצה תונפסמב

 . ... רמג יבלשב היה ,תודיחי 126 תב הרדס ונייהד ,תללוצה רוצי

 הררופתהו הטטומתה ,הצחמנ ןטשה לש ותכלממ ,ולפנו וערכ הלא לכ

 םזיצאנה לש תעשופה תוגיהנמה לש םישארה שאר ,עשורמה עשרה .םיסיסרל
 ,הריבה ריעב ןכושה ''רלצנאקה ןומרא'' יתכריב לפא ףתרמב דבאתה ,יטסילדנאווה
 .תוברח ייעל הכפהש ,ןילרב

 תא ,ש"מי רלטיה ,םינטשה רוכב חכש אל ,המוהת ותעיקש םויב וליפא

 יכ ,ינמרגה םעל ולש "הדירפה רשנמ" ,תיטילופה ותאווצב בתוכ אוה ךכו .םידוהיה
 לדח ומצע תא שחש העשב םג ,ףוריטה הכומ עשופה .ותוא םיחצנמה םה םידוהיה
 םזילאירפמיאה תסירקו ותוטטומתה ינפל הנורחאה העשב וליפא ,דובאו שאוימ םינוא
 .ףוריט ידכל העיגהש תוינלוחב 'יידוהיה טויסי'ב ןיידע היה קובד ,ליבוהש םשוגמה

 לש ויניעב םיחצנמכ םידוהיה וארנ ןיידע ,ידוהיה םעהמ שילשכ דימשהש ירחא

 םיחבטה בר תא ושמיש וללה "םיחצנמ''ה .האמוטה תובא יבא ,םיחצרמה תכ שאר
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 ולרוגל ינמרגה םעה תגהנה תא ותביזעו ותחירבל עקרה תרבסהל רמוח רותב םג

 ידי לע גצומה ,שדח הזחמ הצורה ביואה ידיל לופא אל" :רתויב יגארטה עגרב

 .ולש תודבאתהה בתכמב ש"ימי רלטיה בתוכ ,". . .םידוהיה

 הטטומתהש ןטשה תכלממ

 ,הינשה םלועה תמחלמ ,םיסיסרל הררופתהו הטטומתה הרידאה ןטשה תכלממ
 עידוה 1945 יאמ שדוחל 1-ה םויב .הציקל עיגה שונא ינב ינוילמ לש םמד תייוור

 הנימו ,וטלקמ םוקמב דבאתה ש"'מי רלטיה חצור יכראה יכ גרובמה לש וידרה ןיירק
 .םרה דיקפתל ושרויכ לראק ץינאד לרימדאה תא

 םהיעגרל דעו ןוטלשל ולעש זאמ ,תיצאנה תוגיהנמה לש תפחוסה תודכלתהה

 .םישקה היעגר לש תמאה ןחבמב הדמע אל ,ץראה רודכ תיצחמ וקבח רשאכ םיפיה

 דחא לכ רשאכ ,םתערל ערכוה לרוגהש ינפל דחא עגר המייתסה םיתחשומה תווחא

 תא .הזב הז ודגב טושפ םיצאנה םיניילתה .ןידה םוימ טלמהל תנמ לע ושפנל סנ

 לש התובאתסהל האיבהש ,יצאנה ןוטלשה ישאר תונדגוב לע רתויב הנמאנה תודעה

 ,שיימי רלטיה ,םינטשה רוכב ,םגיהנמ לש וירבדב אוצמל רשפא ,הדירחמה תצלפמה

 - שיא לע ךומסל לוכי ינניא"' :רמא ךכו ,עוקשל ושמש הלחהש םימיב ןנולתה רשא

 "שרוי יל ןיא . . .הליחב יב ררועמ ןינעה לכ ,יב םידגוב םלוכ

 ישעמו היעשפ תרשרש לכ תא בטיה הל הריכזה תיצאנה הינמרג לש התלפמ

 וסמרנש יפכ קוידב .הל םה ודדמ ,הפוריא ימעל הדדמ איהש הדימ התואב .התוירזכא

 םיקנאטה תוסייג לש קזבה תריהד הזחמ .הלומגכ הל ובישה ןכ ,םהיסגלק יפגמ תחת

 ילבח ,תפרצ ,ןילופ ,הירגנוה ,היקבולסוכ'צל השילפה עסמ תא ןייפיא רשא ,םיינמרגה

 ילושחנש תעב ,זוע רתיבו תאש רתיב הנשנו ומצע לע רזח ,ןקלאבה תוצראו היסור

 .הרוראה הינמרג תמדאל ושלפ תירבה תואבצ

 ברע לש ססותהו יחה הנכות לכמ התוא ןקור הפוריא לכב יצאנה שוביכה
 ילתו תוברח ייע ךותב םיעבוטה םיפורש םיתב ידלשל התוא ךפהו ,המחלמה
 הז םלוא ,תסבומה הינמרג לש תוהזה יותל הלא תוזחמ וכפה ,התע וליאו .ןוממיש

 לש ותפיאש .הילא ולפטנש תוירזכאה םיידיהמ הפוריא לכ לש הרורחש ריחמ היה

 ,הגומנ ,ולוכ םלועה לש ויתוסירה לע "םינשה ףלא תכלממ" תא םיקהל ,רלטיה
 .רפאו רפע יסיסרל ץתונ תראממה הלחמה לש םיבצעה זכרמו
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 גיש םדק יררה רפש

 םינשבכה ידירש

 רטשממ הענמו ,ףטחכ הינמרג לע התחינ תיפוסהו תצחומה המולהמה

 תפירשל םינקתמהו העווזה תונחמ לש םהיתובקע תא דעומ דועבמ לסחל םיחצרמה

 ינורחא תא קלסלו חצרה תובקע תא שטשטל דציכ בטיה וננכית םיצאנה .םדא ינב

 ומדיק ,םממז עוציב תאו ,הרצק םתעש םלוא .םימיאה ישעמל "םייחה םידע"ה

 .וראותי אלש תועווזה תא םהיניע ומב וארו וליג רשא ,תירבה תואבצ

 דוע ףלח ,תירבה תונבל העינכ לע הינמרג לש התזרכה תעל דעו םויה ותואמ
 יפלא .הסישמלו זבל םינותנ תונחמה יריסא ידירש ויה םהה םימיב .םימי עובשכ

 אבצל ,ףרוע תוישקב ,דגנתהל וכישמהו ,תורעיב ורתתסה קשנב םישומח .ס .ס ילייח
 לפנש ימב םמעז לכ תא וליכו ,ולכי קרש ימ לכב ומקנתה ,םסעכו םתמחב .שבוכה

 אלש ידכ םתיבל וחרבו םשפנ לע וסנ ,"טכאמרעווה' ,אבצה ישנאמ םיבר .םהידיל
 .בר יקנ םד וללה םירוראה וכפש םתסונמ ךרדב םג םלוא .יבשב לופיל

 תובברב ,תע התואב ,ואלמ תשבכנו תכלוהה תיצאנה הינמרג לש הישיבכ
 ייובשמ םיבר ןכו ,הנחמל הנחממ םהילגרב וררגנ רשא ,רגסהה תונחמ ידירש

 םינועמה .יצאנה ףגמה תחת ושבכנש תונידמה לכמ יצאנה רטשמל םידבעו המחלמה

 יפלא .םד יאמצ םיחצרמל רקפה ושענ םהייחו ,הלילבו םויב ודעצ וללה םיללמואה
 תאירק ינפל עגרכ וחצרנ רורחשה ףס לא עיגהל וכז רשא ,םיצוצרו םירובש ,םישנא
 .םישיבכה ידיצב םיעורש וראשנ ישפוחל תאצל םוקמבו ,רורדה

 ,םביבס ךורכ היה רבכ לבחהש הלא םתוא ,חצרהו תופרשמה יתב ידירש וליאו
 לע ודמענו וששואתה ,ותכאלמ תא םהב םייסל ןיילתה קיפסה אל ןורחאה עגרב קרו

 שא לש קיהבמה הרוא ,םהיתותפש לע ךויח ולעהו םתמוק תא ופקז םה .םהילגר
 םר לוקב ועימשה הלודג החמשבו ,םהיניע ןיבמ םהל ץצונתה 'הב ןוחטבהו הנומאה
 . .. םתמקנב תוארלו םיררוצה תא תולבל וכזש לע ,ת'יישהל הידוההו חבשה תא

 ןזואהדראנב ירזכאה לטקה

 לש םהיתופוג .יתבר הכפהמ ןזואהדראנב ,ונלש הנחמב השחרה תע התואב

 ,תוצצפההמ וגרהנ םהמ םיבר .הנחמה רצחב ,רופס ןיא ,תומירעב ובכש םיריסא יפלא
 אל רשא השק םיעוצפו הלהבו דחפמ ותמש םישנא ,ועווגש םילוח ויה םירחאו
 ירוחאמ וללוגתה םיקסורמו םימלש םירביא .םיארונה םהירוסיב דמעמ וקיזחה



 םדק יררה רפש דיש

 םיעוצפה םישנאה לש באכה תוקנאו תוקעז ועמשנ הנחמב הניפ לכמו ,םינתיבה

 רבעש ימ לכמ וננחתהו ,תוומה םע וקבאנ םינורחאה םהיתוחוכב רשא ,םיקסורמהו

 .הנושאר הרזע םהל טישויש םתברקב

 תפיט אללו ןוזמ אלל ,רקפה ונתוא וריאשהו ןיע ףרהכ ומלענ .ס .סה ירמוש לכ

 דחא ףאל .ינלוחה ףוגה תא היתחת חינהל גג תרוק אללו החונמ םוקמ אלל ,םימ

 לש תוינחצרה םהידיב הליפנ ינפמ ונששח ,הנחמה תא בוזעל קשח אל ונתאמ

 ,ותאשל היה רשפא יאש דע העשל העשמ ונל קיצהל לחה בערה רשאכ קר .םינמרגה

 .ןוזמ תצק ונל ןגראל ידכ ריעב רוקיב ךורעל םיריסא המכ וזיעה

 שארה תא וליפא ,םתאשל םהילגרב חוכ רתונ אלש םיריסאה גוס לע יתנמנ ינא

 םיתמה ןיב הרקה הפצרה לע ,הלילבו םויב ,ונבכש ךכו ,יעבדכ ףוקזל יל השק היה
 העיווג ינפמ ונשפנ תא ליצהו ונל רזעש ימ היה ,סנה הברמל םלוא .תואצותל וניכיחו

 םג ,ןכאו ,תונמחרה תדימ איה לארשי םע ןהב ןוחנש תודימה תשולשמ תחא .בערב

 ונתקוצמ תעב ונל ואצמנ בל יבידנ םישנא ,םינמחר ינב םינמחר ועיגה םה ונילא

 ןכו ירבחמ הברה .ונשפנ תא תויחהל ונלוכיש הדימב ןוזמ יכרצמ ירבחלו יל וקפיסו

 ,יתאצמנ ךכו ,םהיעצפמ ותמ ,ןזואהדראנ הנחמב המדאה לע ידיל ובכשש םינכש

 .שממ םיתמ לש תופוג לע בכוש ,םימי רפסמ רובעכ

 תיצאנה תצלפמה תעינכ

 הרבשנ תיצאנה הינמרג .םימדה תמחלמ המייתסה 1945 יאמ שדוחל 7-ה םויב
 םינש שש ךשמבו ,הינמרגב םיצאנה וטלש הנש הרשע םיתש .יאנת אלל הענכנו

 תושקה םינשה הלא ויה .תחתור הרויכ הפוריא תשבי לש התיצחממ רתוי תא וחיתרה
 ודרי אל ,הי'שתל גי'צרת םינשל דעו םלועה ארבנש זאמ .םלועב רתויב תורמהו

 לש םהישאר לע הרצק ךכ לכ הפוקתב השודג ךכ לכ הדימב םירוסיו לבס םלועל
 םימד תוכיפש לש םינשכ תימלועה הירוטסיהב ומשרי הלא םינש .םישנא ינוילמ

 .רתויב םידירחמ תוערואמו

 לש עזעזמהו לודגה ןברוחה הלגתנ וירוחאמו םימדה ךסמ םרוה רורחשה םויב

 ,הינמרג יבחר לכב תואמל םיעורז ויהש זוכירה תונחמ םג ולגתנ ומעו ,ידוהיה םעה
 ייובשל תונחמ ,םישנל תונחמו םירבגל תונחמ ;הדמשה תונחמ ,הדובע תונחמ הברה
 דעל ורכזי ןעמל ,תודעלו תרכזמל ורתונ רשא ,הפוריא יבחר לכמ םיריסאלו המחלמ

 .םעזה תונשב תילארשיה המואהמ שילשכ התליכש הדירחמהו הארונה הידגרטה תא



 וטש םדק יררה רפש

 תא תווסהלו שטשטל ,םימדה תונש לכב ,םינמרגה לש םהיצמאמ לכ ףא לע

 וחילצה אל םינמרגה ,ולגתה םיילאטורבה םהישעמ .םדיב רבדה הלע אל ,םהיעשפ

 בל דע המדאה יקמעממ קעזו חתר חצרה תונברק ינוילמ לש יקנה םמד .םקחומל
 ומק ,תומדא ילע םניהגהמ ובשו תפותה איגמ ואצי רשא םילצומה םידואה .םימשה

 ינפל ורסמו םרשב לע וזח רשא תא ורפיס ,שחרתה רשא לע ודיעהו םהילגר לע

 .םוקיה לכ תא השיערהו ומד תא האיפקה רשא הדירחמ הנומת ישפוחה םלועה

 םויב תונחמה יריסא לש םיירישה ירייש וארנ דציכ ראתל ללכב רשפא יא

 .םינועמה םע הנושארל שגפנו זוכירה תונחמל יאקירמאה אבצה סנכנש תעב ,םרורחש

 תא עינהל ושקתה םה בר ןמז ךשמב ,םינבואמו םימומה וראשנ םינקירמאה םילייחה

 בורמ םהיפורגאב םהישארב ומלה םהבש םידוהיה םילייחה ,בל באכמ םהיתותפש

 .רעצ

 תומצע וטלב ושבלש ריסאה תפילחל דעבמ .תויללצכ וארנ ברחה יטילפ

 תוקד םיילגר יתש ,תודחופמ םייניע וטבינ םינפבש םירוחה גוז םיקמעממו ,תושבי
 םהינפ .חורב ץע ומכ עעונתהש םונצה ףוגה תא תאשל ולכי ישוקב ךא רשא םינקכ

 עגר לכב דמועה ךעוד רנל שממ המד םהיארמ ,םייח עבצ לכ אלל תורוויח ויה

 ,המשנה הל הצצורתה ,םלועה לכב אצמנ אל ותומכש ,הזה ףוגה ךותבו .תובכל
 .תאצל עגר לכב השקיבו

 וחרב םירמושה לכ ,ונב ןיינעתה אל דחא ףא .טלחומ טקש ררש הנחמב ונלצא

 ,םיעולבו םיעורק ,סורהה הנחמב וכלהתה םיריסאה .חטשב רתוי וארנ אלו םהל
 .ומצע םע השענ המ עדי אל םהמ דחא ףאו םילפרועמ ויה םהישוח ,םילובחו םיעוצפ
 היהת יתמ ונרכז אל ,ויתס וא ץיק התע םאה ,תומדא ילע םויה אוה םוי הזיא ונעדי אל
 .הליל וא םוי התע םאה ,אוה ןיחבהל ונלוכיש המ לכו ,תבש

 םישבוכה וליפא יכ היה הארנו ,דועו דוע קיצהו בש בערהש רחאל ,טא טא
 לא הנחמה חטשמ הליחזב ואציו ,םבשומ םוקממ םוקל םישנאה ולחה ,ונתאמ וחכש

 תאצל הנכסה יכו ,העגרנ רוזיאב המחלמה יכ היה הארנש רחאל .םיכומסה םיתבה
 תא ףילחהל ידכ םידגב שפחלו ,לכאמ ירבד איבהלו תאצל וטילחה ,התחפ הנחמהמ
 תעב .ירבח םע דחי ,ינא םג יתלחז ,ילגר לע דומעל יתשקתה ינאו רחאמ .ריסאה ידגב

 קונית ומכ יתשגרה ,םייתש לע ךלהל תלוכי רסוחמ עברא לע יתלחז רשאכ ,איהה

 ,תומוק בר תיבל ונילע םיריסא תצובק םע דחי .םינושארה וידעצ תא השועה ןטק
 ונלמעמ חונל ידכ תוטימ ונמצעל ונעצה .םינמרגה ידי לע ובזענש תורידב ונבשיתהו

 .העושיל וניפיצו
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 תוחונמ ימ דיל הבישיה

 ,הביבסה לע יתננובתה ,ןינבה תומוקמ דחאב ,יתנכש ובש רדחה ןולחל דעבמ

 ,שבוימו אמצ יתויהב .םיכז םימ רהנ ול םרוז ןאכמ קחרה אל יכ יתנחבה רתיה ןיבו
 תכלל תנמ לע ,לודג קשחב יתממורתה ,יפ לא םימ תפיט האב אל םימי המכש רחאל

 .רהנה תפש לא יתעגה הליחז לש תועש רפסמ רחאל ,ךכו .רהנה ןווכל

 .ימוקמ לע תבשל יתראשנ ,םיקותמה םימהמ ינואמצ תא יתיוורהש רחאל
 לכ ,ול םרז רהנה .וכלהמ תא הנשמ וניא רשא ,םרוזה רהנב יתננובתהו ןבואמכ יתבשי
 רבועש רחאל וינפל םיחתפנה םיקחרמה לא רשיה ול ץרפו לתפתה ,ןוויכ ותואל ,תעה
 .ןזואהדראנ ריעב ןורחאה תיבה תא

 יתשח ,ינפל רהבתהל לכה לחה עתפל ,ילא הבש יתניב יכ יתשגרה טא טא
 העיגרב .םינורחאה םימיב ילע ורבעש תועווזהו תוהלבה םולחמ יתררועתה וליאכ
 אוה דציכ האורו טיבמ ינא ,רהנה לש וידעצ לוקל ןיזאמ ינא ,ילע וכסנש תולילקבו

 תא הלק הקישנב ףטלמ אוה דציכו ,ותיעקרק ינפ לע תורוזפה םינבאה ןיב ול ךלהמ
 תפשמ דרפהל קשח יל היה אל .בשוי ינא םהילא ךומסב רשא ,תוקירומה ויתודג
 ,עגור לש הריוא ןימ ילע ורשה רהנה ימימ תיימהמ ולעש םישירחה תולוקה .רהנה
 .הפייעה ישפנ תא םהב תויחהל םימ תצק יתבאש םש יתיהשש עגר לכבו

 םינושמה ינפ תרוצ ינפל הלגתמ ,רהנה תפש דיל רהרוהמ בשוי ינא דועב ,הנהו

 לש םמד ,שורק םדב ךלכולמ יכונא דציכ האור ינא עתפל .רהנה ימיממ םיפקשנה
 תא הזחא הלודג הלהב .הנחמה תא וציצפהש תעב ילע ובכשש םיעוצפהו םיגורהה

 הדער .ימצע תא יתלאש ,יפוגל וללה םישורקה םימדה ועיגה ןינמ ,ינפ תוזחמ יביל
 תוריהמב םעפ יביל .רוקמ ומכ שוקנל ולחה ינישו ,יפוג לכב יב ורבע תרומרמצו

 .םולחב ומכ תובשחמב יתעקשו

 ,יליעמ לוורש תא יתערק .הלועפל סנכהל יתטלחהו יתששואתה המ ןמז רובעכ
 םדה ישוג תא םהמ ררגל ידכ םינפה תא ביטרהל יתלחתה .םימב ותוא יתלבטו
 יכ יתרכזנ ,יפוגו ינפ לעמ םדה יוקינב קוסע יתייהש העשב .ושבייתהו םש וקבדנש

 יסיסרמ וגרהנו תוצצפהה תעב ילע ובכש רשא ,ירבח לש םמד םה וללה םימדה
 .ונלש הנחמה לע םשגכ ורטמוהש הרעבתה תוצצפ

 יתובקע לע בושל יתטלחה ,תויטיאב ילא םיבש יתוחוכ יכ יתשגרה רשאכ



 , םדק יררה רפש

 .תונחמה ילוצינ תירבה תונבמ לייח



 םדק יררה רפש חיש

 ןינבל יאובב .םש חונלו ףיסוהל ידכ ,תומוקה בר ,ןינבה רבעל הליחזב יתחתפו

 חונל יתקפסה אל ןיידע .חונל יתבכשנו םיקירה םירדחה דחאב הניל םוקמ יל יתרדיס

 ;.ס .סה יסגלק לש םידבכה םהידעצ ידה ועמשנ עתפלו ,רהנה ןמ יבושב ,ךרדה למעמ
 םיחכונה לע וחרצו ודקפ תולוק ילוקבו םירדחל וצרפ םה .ןזואהדראנ הנחמ ירמוש

 .םירתונה תא רופסל ידכ הסינכה ןינב תלד דיל זכרתהלו תדרל

 יתנחבה יתעגהשכ .הסינכה תלד ןויכל תוריהמב יתדריו ימוקממ הזפוחב יתמק

 ,םירחאה םיריסאה לכ ופסאתיש דע יתיכיח אל .ועיגהש םינושארה ןיב הנמנ ינא יכ
 םיריסאה תומירע ןיב בכשל יתטלחהו ,הנחמה רבע לא תויטיאב דועצל יתלחתה אלא

 .תואצותל םש תוכחלו ,םיגורהה

 םיגורה תואמ .ללחה תא הזחא הארונ הימוד ,טקש ררש ןזאהדראנ הנחמ לכב

 ינתיבבו הנחמה תוצוחב ולגלגתה םיקסורמ םירביא הברה ,ינשה דיל דחא ובכש

 ורבטצה ,רורחשה ברע ,םינורחאה םימיב ועווג רשא םיתמ לש תומירע ,םירוגמה

 .םוקמ לכב

 .ס .סה ישנא לש םהידעצ ידה ינזואל ועיגה ,םיגורהה ןיב בכוש ידועב

 םאה הפוגו הפוג לכ ירחא םירתו םידדצה לכב םישפחמו ,הנחמה חטשב םיכלהתמה

 רבגו ךלה דחפה ,בכוש ינא םוקמל םיברקתמ םה הנהו .םייח חור ןיידע הב הרתונ

 ,םהידעצל יתנזאה .יפוג לכב יתדערו יתששח ,יב וניחבי אל םא עדוי ימ ,יברקב
 רחאל דימו ," . . . לבז רבכ הז ,רבכ חנה" :ורבחל רמוא דחא סגלק דציכ יתעמשו

 יתשחלו םיתמה תומירע ןיבמ יתמק .ןזואהדראנ הנחממ ומלענו וקחרתה םה ןכמ

 ! . . . ררחושמ יננה התע . . .יתלצינ . . .יתלצינ'' :ימצעל

 יאקירמאה אבצה ידיב םילפונ

 ,זוכירה תונחמ לוסיח תוצובק וביכרה .ס .סה ישנא יכ יל ררבתה רתוי רחואמ
 םיריסא ירחא שפחלו קודבלו ,זוכירה תונחמ לכב רקבל היה םדיקפת רשא

 .ס .סה ישנא וגהנ וז ךרדב .תוומל םוקמב הרונ ,אובחמב אצמנש ימ לכ .םירתתסמ
 םע תאצל םדיב הלע אל רשא םישושתהו םילוחהש הרק ךכו ,זוכירה תונחממ םיברב

 .וללה םדה יאמצ םיחצרמה רבח ידיב וגרהנ ,הריישה

 ופסאתה ,ןזואהדראנ הנחמ יריסא תיראש ובש ,רורחשה ברע ,ברע ותואב

 ריואב ונחרה ,רורדו שפוח לש הריוא הררש םירבחה ןיב .םימדוקה םירדחב ובשיתהו



 טיש םדק יררה רפש

 .ונתוא ררחשלו עגר לכב עיגהל רומא אוה יכ ונעדי ,יאקירמאה אבצה לש ותברק תא

 ליגהו החמשהמ ,תושגרתה בורמ םדרהל ונלוכי אל ,ןיע ונמצע אל הלילה לכ

 םעפמ ,וסטו וגח רשא םיסוטמה ועימשהש םיינזאה שירחמ שערהמו ונתוא ופיצהש

 .וניהש ובש תיבה לעמ ,םעפל

 רחאל .ונילא םיברקה םישנא ידעצב השיגרה יתעימשב יתנחבה הלילה תוצחב

 ,םישנא ינש הלא ויה .יתבכש הב הטמה לא ושגינ םינומלאו תלדה החתפנ רצק ןמז

 תיב לש הדש תטימ ךותב יתוא ביכשה ינשהו יניע ךותל וסנפב ריאה םהמ דחא

 תכשחב ואצי ,םהיפתכ לע יתוא ולטנ ,יתוא ואשנו וכלה םירזה םישנאה .םילוח

 .הנחמה רצח ןווכל ודעצו תוגרדמב ודרי ,הלילה

 קועצל יתלחתהו ,יאקירמאה אבצה ישנא םה הלא יכ חוטב יתייה אל ןיידע

 םה .יתולאשל הנע אל דחא ףא לבא ?'"'יתוא םיחקול םתא ןאל'' ?"םתא ימ" :תינמרגב

 יתוא וסינכהו ,הנחמה עצמאב דמעש םודאה בלצה לש רוגס סנלובמא לא וברקתה

 םירזה לש םהיפמ תילגנאה תפש תא יתעמש רשאכ .וכותל ,המינפ ירבחמ המכ דועו

 ןוגי ימי הרשע ירחא ,ףוס ףוס יכו ,תירבה תוצרא אבצ ידיב אצמנ ינא יכ יתנבה ,וללה

 רשא הנחמה יריסא תרתי תא ררחשל ואב ,םוניהג ייח לש םימי הרשע רחאל ,החנאו

 .עשרה תועתלממ ררחתשהלו טלמהל ,םיסינ יסינב ,וכז



 םדק יררה רפש כש

 םינשו םישולש קרפ

 רורחשה ברע הדמשהה תוינכת

 ,דירחמו םויא בצמ זוכירה תונחמב ררש ,רורחשה ינפל םינורחאה םייעובשב
 םפוס יכ ועדי םינמרגה .םמויק תונש לכב וכשמתהש םימיאה ימי לכב רשאמ רתוי
 דומעל היהי םהילע יכ םהל רורב היה .תירבה תונב אבצל ענכהל וצלאי םה יכו ,ברק
 לכב ,םלוא .םיעשפנה םהישעמ לע ןובשחו ןיד וינפב רוסמלו ימואלניב ןיד תיב ינפב

 לש הטילפה תיראש תדמשהו תייחמל הנכה תולועפ וכרעו תוינכת וניכה םה תאז
 .םינורחאה םיעגרב שממ תונחמה יריסא

 ץיוושוא תונחמב ורתונ ,1945 ראוני שדוחל 17-ה ,ה"שת טבש 'ג םויב
 םיריסאה רפסמ .חוכ ירסוחמו םיינלוח ,םינועמ םיריסא ףלא העבראו םישימחכ
 :ןלהלדכ ,תומוקמה יפל קלחתה

 םיריסא 10,030 ורתונ 1 ץיוושוא הנחמב

 םיריסא 11,576 ורתונ יונאקריב הנחמב

 םיריסא 10,244 ורתונ ץיוואנאמ-אנוב הנחמב

 םיריסא 22,150 ורתונ הביבסב םינטק תונחמב

 לכ תא תונפל םינמרגה ולחה ,1945 ראוני שדוחל 18-ה ,ה"שת טבש 'ד םויב
 .הז רוזיאב ואצמנש תונחמה לכמו יונאקריב הנחממ ,ץיוושוא הנחממ םיריסאה
 םינוויכל ודעצו הינמרג ישיבכ לע וכרתשה זוכירה תונחמ יריסא לש תורייש םירשע
 ךות לא עיגהל תנמ לע תיזחהמ קחרתהל התיה תאזה הזופחה הדיעצה תרטמ .םינוש
 .םידחוימ הדמשה תונחמבו זוכיר תונחמב האילכ םשל ,הינמרג

 תכלל ולכי אלש הלא לכו םישושתהו םילוחה וכז ,ןכמ רחאל דבלב עובשכ
 םידזה לועמ ררחתשהל ,דועו ץיוואנאמ-אנוב ,יונאקריבו ץיוושוא הנחמב וראשנו

 .יסורה םודאה אבצה ידי לע םיצאנה



 אכש םדק יררה רפש

 ץיוושואב הדמשהה תינכת לוכיס

 םיעוצפה קר ורתונ הנחמבו ,ץיוושוא תא תוריישה ינורחא ובזעש רחאל
 תושורדה תונכהב .ס .סה ישנא וחתפ ,םילוחה תיבב םיזפשואמ ויה רשא םילוחהו
 דרשת אל היח שפנ ףאש ידכ ,הנחמב םירתונה לכ תדמשהל לודגה עצבמה תארקל
 .םיסורה אוב םע ררחתשתו הנחמב

 ואציש תוריישה תא תוולל ידכ תונחמה תא ובזע .ס .סה ירמוש לש םבור בור

 היה הדיקפת רשא ,הנטק תחא הדיחי קר הרתונ ץיוושואב .ץיוויילג ןויכל ןכרדל

 ןמז רסוח תאפמש םינויכראבו תוריגמב ורתונש םיסקנפהו תודועתה לכ תא ףורשל

 הדיחיה לע לטוה ,ןכ ומכ .םתומלשב ץיוושואב וראשנ ,הינמרגל םריבעהל םיעצמאו

 תוצצפהה רחאל םימלש ורתונש םירחאהו םייאבצה םינקתמה לכ תא בירחהל וזה

 הדיחיה לע הלטוהש הנורחאהו השקה המישמה .הנחמהמ לודג קלח ובירחהש תוברה

 לכבו ץיוושואב ,םאצמה תומוקמ לכב םילוחה םיריסאה לכ תא דימשהל התיה
 .לבחה לכב םיעורז ויהש זוכירה תונחמ

 הטילפל ורתונש םישנה לכ תא םייח ףורשל םמז ץיוושואב םישנה הנחמ דקפמ

 ופרטצה אלו הנחמה ימוחתב תונוש תוביסמ ורתונש םידליהו םירבגה תא ןכו ,הנחמב

 לש הצובק ,הנחמה דקפמ ריאשה ,תינטשה ותינכת תא עצבל לכויש ידכ .הריישה לא

 יוצמ היהיש ידכ ,דחוימ ףירצב םתוא רגסו "אדנאמאק רעדנאז''המ םיריסא םיעבש
 םפרושלו םיזאגב הטילפה תיראש תא ליערהל ןמזה עיגיש תעב םדא חוכ ותושרב
 ישנא .לעופה לא אצי אל חצרה השעמ ןונכיתו ,הרפוה תינודזה ותצע םלוא .רונתב
 ןתיבה תותלד תא וצרפ ,םהל יופצה ינפמ וששח רשא ,''אדנאמאק רעדנאז"'ה תדיחי

 רחאה םקלחו םירחאה הנחמה יריסא ןיב רזפתה םקלח .רבע לכל וחרבו ,ורסאנ ובש

 .םעז רובעי דע םינוש תומוקמב רתתסה

 ץיוושואב ןורחאה רונתה ץוציפ

 םודאה אבצה דמע ,םשפנ לע וטלמנ "אדנאמאק רעדנאז''ה תדיחי ישנאש תעב
 רתונ אל .ס .סה ישנאלו ,ץיוושוא הנחממ דבלב םידדוב םירטמוליק קחרמב יסורה

 םיריסאה תדיחיו ,םיינמרגה ילגרל תחתמ הרעב המדאה .םיחרובה ירחא שפחל ןמז
 אל .תופרוטה םהינרופצ ןיבמ הקמח ,ןורחאה לוסיחה דיקפת תא הל ודיעוה רשא

 .םיבושחה םינתיבה תא םמצעב ףורשלו בירחהל אלא ,אופיא ,הרירב םיצאנל הרתונ
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 גכש םדק יררה רפש

 שארב רשאכ ,תובקעה שוטשט תכאלמל םיתיחשמ לש הצובק השגינ ךכו
 ויהש םירונתה תעברא ןיבמ ידיחיה ,4 'סמ רונת ,ןורחאה רונתה תא וצצופ הנושארבו
 ויהש קנעה ינסחמב לפטל ושגינ ןכמ רחאל .הלועפ ללכמ אצי אל ןיידעש ץיוושואב

 ועיגהש םידוהיה סמחו דושמ ורתונש ,ךרע ירקי םיצפחו תורוחסב ןיידע םיאלמ

 הלא םיעגרב היה רשפא יאו רחאמ .יפוסה ןורתפה תינכת תא םהב עצבל ידכ הנחמל

 .שאב םתולעהל םוקמה ידקפמ וטילחה ,הינמרגל םתרבעהו םינסחמה תקרוהב קוסעל

 ,הנחמב םהלש רבעה לכ תקיחמב ,יוניפה ינפלש םינורחאה םימיב ,םינמרגה וקסע ךכ
 .יונאקריב-ץיוושוא לש הרוראה המדאה לע תוינחצרה םהיתולועפ לכו

 ןורחאה עגרב סנה

 ,ץיוושואל םודאה אבצה תסינכ ינפל םיימוי ,1945 ראוני שדוחל 25-ה םויב

 ןתיבל ןתיבמ ורבע םה . .ס .סה ילבחמ לש הצובק ,ימואתפ ןפואב הנחמל העיגה

 שפנ ףאש םילוחה תא וריהזהו ,שרגמה לע הריפסל בציתהל םילוחה לכ לע ודקפו

 וענכיש אל םישבוחהו הנחמה יאפור לש םהינונחת וליפא .ןתיב םושב ראשת אל היח

 היה רשפא יא רשא םישקה םילוחל חינהלו הדוקפה תרמוחמ לקהל םינמרגה תא
 ישנא תוילוח םהינפ תא ולביק םש ,קנעה שרגמה לא ואבוה םלוכ .םמוקממ םזיזהל

 שושיג יבלכ םיטטושמ ביבסמו ,הלועפל תוכורד םהלש הייריה תונוכמשכ .ס .ס

 .םיערו םיעסשמ

 וכזיש ,תולודג תווקתב ויחו זפ תומולחב הכ דע ,ועשעתשה רשא הנחמה יריסא
 וניתמהו ,תורושב התע ודמענ ,םיעגרה תריפסב הנורחאב וקסעו ,בורקב ררחתשהל
 .רמה םלרוג םע םילשהלו השענה תא לכעל םישקתמ םהש ךות םניד רזג עוציבל
 םהל ויה םינותנ ןמזמ רבכ רשא ,םהייח יכ ועדיו ,שחרתהל דמועה תא וניבה םה
 ילוא ,םיריסאה לכ וזכורי רשא דע ,רתויב רצק ןמז דועב םייתסהל םידמוע ,הנתמב
 !תוקד שמח וא רשע דועב ילואו העש עבר דועב הז היהי

 הכפהתה תחא תבב .הלודגה העושיה האבו סנה שחרתה ,םואתפ עתפל ,זאו
 דמעמה לש ומוציעב .תוריחהו הלואגה האב רזכאה תוומה תחתו היפ לע הרעקה

 ,חיגה ,תורחא תובר תוידגרט ומכ הידגרטב םייתסהל היה רומאש ,עזעזמהו דירחמה
 הדוקפה דוס תא .ס .סה ישנא ינזאב שחלו עונפוא לע בוכר ינמרג ץר ,הרומג העתפהב
 םידמועה םיריסאה לכב רתוי קסעתהל אלו ,דימו ףכית הנחמה תא בוזעל םהילע יכ
 אלא תרחא הרירב םהל הרתונ אלו ץיוושוא תא םיפיקמ רבכ םיסורהו רחאמ ,ןאכ

 .םדימ ץלחהל ידכ ,ירשפאה םדקהב םוקמהמ קלתסהל



 םדק יררה רפש דכש

 לוסיח תלועפל תוכורד ודמע תורופס תוקד ינפל ךא רשא הייריה תונוכמ לכ
 םוקמהמ וחרב םיצאנה םילכחמה ינורחאו ,שרגמהמ ימואתפ ןפואב ,ומלענ ,םיריסאה
 .החמשמ םימומה םיריסא יפלא םהירחא םיריאשמ םהשכ ,םילערומ םירבכעכ
 וכז םה םויב ובו ,הלודג העושי התיה ץיוושואב הטילפה תיראשלו ,וחרב םינמרגה
 .לודג רואל הליפאמ האיצילו העושילו הלואגל

 וררחושש טעמה יתמ

 שדוחל 27-ה ,ה"שת טבש גיי הריש תבשב ולצינ ,ץיוושוא הנחמ יריסא 9

 רשא םילבחמה תודיחי .יסורה םודאה אבצה ידי לע םרסאממ וררחושו ,1945 ראוני

 וליאו ,זוכירה תונחמ רתיב אל םגו ,אנוב הנחמב ועיפוה אל בוש ,חטשב הכ דע וארנ

 ידימ לאגהלו לצניהל וכז ,תוריישה םע ואצי אלו וללה תונחמב וראשנ רשא םיריסאה

 תונחמב קמנהל ופיסוהש םיריסאה רתי ינפל םישדוח השולשכ םיצירעה םינמרגה

 הינמרג ךותב ויהש רגסהה

 םירוסיה תנמ תא וליפכהו ולידגה ,רורחשה ןמז תא ופצ רשא םינמרגה
 לכב וגהנ ןכ ,ץיוושוא הנחמב ןכ וגהנש יפכו ,שממ המשנה תאצל דע םיריסאל
 תעב םלוא ,םעבוש יד ולכא אלו ,םחלל םיריסאה ובער הכ דע םג .םירחאה תונחמה

 ויהש םחלה תנמ תא םג וקיספה םה ,םינמרגה לש םפאב הלע הגיסנה חוחינש
 םימ לש תבורעת אלא היה אלש ,קרמ רטיל יצח וקליח ישוקב קרו הכ דע םיקלחמ
 ימ ,לבקל דחא לכ הכז אל וללה םיעובצה םימה תא ףאו ,םיבשעו תוקריב םירוכע

 םיטעמ אלו ,ןפכ הכומו בערומ ראשנ ,םילודגה םידוודה דיל קחדהל וחוכב היה אלש
 .לכ רסוחמ ועווגו דמעמ וקיזחה אלש ויה

 תואבצ ילייח יניעל ולגתנ ,םד תואיפקמו תודירחמ תונומת ,העווז תוזחמ

 תא םשמ ררחשל ידכ זוכירה תונחמ לא וסנכנ רשאכ ,הינטירבו תירבה תוצרא
 הירוטסיהה העדי אל ותומכ רשא ,םהיניע הארמל ןימאהל ושקתה םה .םיריסאה

 תוצבוקמ ויה ,ארונ חירו ןובקר תולעמ תופוג לש תובבר .התאירב זאמ תישונאה
 םיכומו םיעוצפ ,םיכנ ,םילוח םיריסא יפלא ,הנחמה יבחר לכב תורזופמו תומירעב

 ,תויללצכ וררגנ תומדא ילע וכלהתה ישוקב ךא רשא ,םלועב ןנשיש תוכמה לכב
 ,רוכשה הארמכ עעונתמה ,םונצהו שביה םפוג ,ץראו םימש ןיב היולת התיה םתמשנ
 ומכ חירסהלו עילתהל ,ןאכ עורש וריתותו ונממ אצת לבל הילע רומשל השקתמ
 םירבגה יפלא הארמל קומע עוזעזו הלחלחל ספתהל אלש היה רשפא יא .םירחא םיבר

 בטימ תא ,תושק םינש ןאכ וליב רשא ,לארשי תונבו ינב ,תוריעצו םיריעצ ,םישנהו



 הכש םדק יררה רפש

 ,םהל םילועו םיחרופ םלועב םירחאש דועבו ,םתורגבו םהירוענ תונש ,םהיתונש

 םעזה תונשב ,םהייח תא וררימש ירחא ,שממ תוומ ירעשל דע ועיגהו ןאכ וללה וקמנ

 .תונערופה לש

 ןימאהל היה רשפא יא ,םייניעה הארמל ןימאהל השק היהשמ רתוי דועו
 םירבדה תא לכעל ברס ,םיטושפה םירכנה לש וליפא ,טושפה לכשה .ןזואה עמשמל

 ילייח לע ללכב רבדל אלש .ישונאה םחומב םוקמ אוצמל ולכי אלש םיעזעזמה
 םילייחו ,יטירבה אבצה תרגסמב יצאנה ןטשה דגנ המחל רשא ,תירבעה הדגירבה
 ולכי אלו ,תונחמה עצמאב םימומה דומעל וראשנ רשא ,ינקירמאה אבצהמ םידוהי

 םיעוקש ,וללה םידוהיה םילייחה ודמע תוכורא תועש .םהיניע הארמל לגרו די עינהל

 תועמד לש םרזש דע קומעה םרעצ לע גילבהל םילוכי םניאו ,םמצע ךותב םיסנוכמו

 ולבאתה ,וננוקו וכב םה .תוגופה אלל ,בר ןמז דריו הצוחה םהיניע ךותמ ץרפ תומח

 ריסהלו ארונה הארמהמ דרפהל ולכי אלו ,ןוגי יפוטע וראשנ םה םיבר םימי .וקנאנו

 .ושגפש תעזעזמה הנומתה תא םהילעמ
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 השולשו םישולש קרפ

 ןזואהדראנל סנכנ ינקירמאה אבצה

 לע תומירע .ןזואהדראנ הנחמל ותסינכ םע ,ינקירמאה אבצה הליג המוד הארמ
 םהמ הברה .הנחמה לכב ךכ םירוזפו הז לע הז םיעורש ויה רשא םיגורה תומירע יבג
 הרעבת תוצצפ ונילע ליטהו הנחמה תא ץיצפה יאקירמאה ריואה ליחש תעב וגרהנ
 .הנממ האצותכ ותמ הברהו ,שא תלוכאמל היה הנחמה חטש לכ .תומוצע תויומכב
 .םימ רסוחמו בערמ ,הנחמל םיאקירמאה תסינכ םרטב ,םינורחאה םימיב ותמ םיבר
 ,הסיסג לש בצמב זא ואצמנ םה םג םלוא ,םייחב רתונ הנחמה יבשוימ ןטק קלח קר
 .תוומה רמ םע וקבאנו השלוח בורמ עברא לע ולחז

 תיראש תא ףוסאל ולחהו ,הנחמה יחטש לכב וצופנ םיאקירמאה םילייחה

 םיעוצפ תוברחה ןמ ץלחל ,תובר תועש ךשמב ,ולמע םישבוחו םיאפור .הטילפה

 לא דימ םואשנ תוסירהה ןמ םילוצינה תא ואיצוהש רחאל .םישונא םילוחו

 הדש םילוחה תיב לא תשקמ ץחכ ורהד םשמו ,םודאה בלצה לש םיסנלובמאה

 הלילה תועש לכ ךשמב .םהייח תא ליצהל םיצמאמה תא םש ושעיש ידכ ,םקוהש
 םמצעל םש וניכה םיטילפה .םינמרגה לש םיבוזעה םהיתב ךותב םיטילפה תא וזכיר

 הנחמה תוניפ לכב טטחל וכישמה םיאקירמאה םילייחה וליאו ,הלילל בכשמ
 תומירע ןיבו תוברחה ייעל תחתמ םירובק םייח םישנא דוע ואצמי אמש ,םהיסנפב
 .םיתמה

 םה ,הלק המונת ףוטחלו םהיניע תא םוצעל םילוצינה וחילצה אל הלילה לכ
 תא וששימו ובשי םילוצינה .עיגה הלצההו רורחשה םוי ,ןכא ,יכ ןימאהל ושקתה

 םלוכ .הנחמה ךותב דורוו םולח דוע םתס הז ןיאש אדוול ידכ ,הידדצ לכמ הטימה

 ריאהשכו .רקובה רוא דע הרקתה לא והבו ץיקהב וזה םה ,הקיתש ןימב םיסנוכמ ויה

 , .ס .סה יניצק לש םהירוגמ יתבב ,םירישע תונומראב םיאצמנ ונא יכ וניליג םויה

 ,וניהש ךכ .םינש רפסמל םהל קיפסמ היהש ןוזמ ינסחמו בוט לכ םיאלמ םיתב
 םיירהצה ירחא תועשב קרו ,וללה םיתבב ןושארה םויה תועש בור ךשמב ,ונתאנהל

 ,םילבומ ונא ןאל ונל ורמא אלו ,םייאבצ םיסנלובמאל ונסנכוה .םיתבהמ ונתוא ואיצוה

 .ללכב ונל תרכומ התיה אל הביבסה םג
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 .רורחשה סויל וכזש םילצומה סידואה



 םדק יררה רפש חכש

 הדש םילוח תיב

 וכותבו ,סנלובמא ול רהוד השובכה הינמרג לש םיקנטמ םישורחה הישיבכ לע

 םירע .לודגה ןברוחה הארמ הלגתמ וניניעלו ,םיפסונ םילוצינ לש םדצל בשווי ינא

 .תירבה תונב ןהילע ותיחנהש תוצצפהה רחאל ,ןיטולחל תוסורהו תוברח ,תופורש
 ,הכאלמ יתבו רחסמ ירוזא ,םיינרדומו םילודג הישעת יזכרמו תשורח יתב תואמ
 וליאכו ,המקנ לש םעט ןימ שיגרהל ונלחה ששואתמה ונבלב .דוסיה דע םיברח

 ,וניביוא תמקנ תא וניניע ומב תוארל ת''ישה ידסחב ,וניכז ףוס לכ ףוס ,ונמצעל ונרמא
 תא ושינעי דוע םיחצנמה יכ וניוויקו ,ש"'מי רזכאה ינמרגה קלמעה לש ותלפמ תא
 .םירומחה םהישעמו םידירחמה םהיעשפ ריחמ תא םהמ ובגיו םיסגלקה

 םייקנע םילהא ,הדש םילוח תיב םיאקירמאה ומיקה םיידי בחרו לודג הדשב

 .תוטימ לש תורוש תורוש וסרפנ םכותבו ,םשגהו שמשה ינפמ הסחמל ומקוה

 תכלל חוכ ונב רתונ אלו רחאמ ,להואל דע תוקנולא יבג לע ונתוא ואיבה םיסנלובמא

 ,ונב ולפיט םילוחה תיבב .להואל דעו םילוחה תיב רעשמ וליפא ונמצע תוחוכב

 תדימ .תירבה תוצרא אבצמ תויחאו םיחא ,םישבוחו םיאפור ,ראתל ןיאש תוריסמב

 תונחמה יטילפל יאופרה לופיטה תא ושיגה הבש הרוצהו ,םהלש שפנה תוריסמ

 תא וחכשי אל םעפ ףאו ,שאמ לצומ דוא לכ לש ונורכזב דימת םיתורח וראשי

 .וללה םיכושחה םימיב הלודגה םתרזע

 הטימ לכ לע .םילוחהמ דחא לכ ,רתויב ידוסי ןפואב וקדב םייאבצה םיאפורה

 הלוחב ונחבואש תולחמה תודוא םיינושארה םיטרפה תא ומשר ובו ,ףד ולת םה
 ולבס םיטילפה לש םבור בור .לביקש תוקירזהו תופורתה ןהמו ,הילע זפשואמה

 ארונ ךכ לכ היה םילוחה לש םלבס .הביקהו םייעמה ינבב תקלדמו הירטנזיד תלחממ

 תוחוכב דצ ףילחהל ושקתהו ,םיבאכ בורמ םרומ םהישאר תא קיזחהל ולכי אלש דע

 רזעיהל וצלאנ ,םיילוח תטממ םוקל חוכ םהב רתונ אלש וללה םיללמואה .םמצע

 .םהיכרצ תיישע םשל דחוימ לופיטב

 וקספ אל ,הדשב םקוהש םילוחה תיב לא םילוחה תא וריבעהש םיסנלובמאה
 תוקד המכ לכ ,הלילבו םויב .תחא העשל וליפאו ,תועש עבראו םירשע ךשמב דובעמ

 ,םילוח יפלאב אלמ היה הדשה לכש דע ,םישדח םילוח תואמ םמע ואיבהו ורזחו ואצי
 תלחמ ךוכישל תופורת ונל וקליח ,הנושאר הרזע ונלבק ונא .רבעשל תונחמה יריסא

 ,טא ,ונתוא הריזחהש ,תדחוימ הטאיד לש היללכ יפ לע ונפוג תא וניזהו הירטנזידה

 .ליגרה םייחה לולסמל ,טא



 טכש םדק יררה רפש

 םילייח לש םהירוקיבל וניכז ,הדש םילוחה תיבב םיזפשואמ ונייה רשאכ

 לע םיאקירמאה םידוהיה םילייחל עדונש רחאל .יאקירמאה אבצהמ םידוהי תולייחו

 תוליהקה לע הלע רשא תרוכה לעו ,הדמשההו זוכירה תונחמב שחרתה רשא

 םה .םהיבורק לרוגל רתויב םיגאדומ ויה ,הפוריא חרזמב תוראופמה תוידוהיה

 רפסל ושקיבו םהיבורק תא ושפיח ,םיטרפ יטרפל דע םיעוריאה תא ורקחו ונינעתה

 .האושה תוערואמו תונחמה ייח לע דועו דוע םהל

 םילוח תיבל ךפוה אראד זוכירה הנחמ

 םוריבעה ןכמ רחאלו ,םהיתויעבל םנוימו םילוחה גוויסב ולחה םויה תרחמל
 בוש ונמצע תא ונאצמ הפוסבו תועש רפסמ הכרא העיסנה .םינושה םילוחה יתבל
 רעשל ךוסב .םישדוח המכ ינפל תוומה לא ונחקלנ ונממ רשא םוקמה ,אראד הנחמב
 ,.ס .סה לש ןיצק ידמב שובל אוהשכ ,רבעשל ,אראד הנחמ דקפמ ונל ןיתמה הסינכה
 אל םיטילפה ונל .העינכ תואל ןבל עבצב ןבלמ תייומד דב תעוצר דונע היה ולוורשלו
 .םייחב הזה ינמרגה תא םיריאשמ דציכ ןבומ היה

 םימיב ןאכל ואבוהש םיטילפ ,םילוח יפלא וזפשוא םילוחה תיב ינתיבב

 ,םיריכבו םיבר םיאפור .ןכ ינפל דוע םש וזפשוא רשא םילוח ןכו ,םינורחאה
 תא ופוגל וקירזהו שדחמ הלוחו הלוח לכ וקדב ,םילוחב ולפיט תונוש תונידממ

 ותייעבו תירקיעה הלחמה הנחבוא ובש ,ףסונ ןוימ רחאל .רתויב תורקיה תוקירזה
 םרט םידגב .תונושה תוקלחמל םילוחה וחלשנ ,םילוצינהמ דחא לכ לש תיזכרמה

 ןה אלה ,זוכירה תונחמ לש ריסאה ידמב ןיידע וכלהתה םלוכו ,הפלחהל ונתינ

 .ןבל לוחכ םיעבצב תוספסופמה ,תועודיה תופילחה

 רשא ,זוכירה תונחמ ילוצינ ,םיטילפ יפלא ונשגפ ,אראד הנחמב ונתייהש ךשמב
 .התיבה בושל תנמ לע םוקמה תא תאצל תורשפאה ונל ןתנת ובש םויל ,ונומכ ,וכיח

 רוזחל םילגוסמ היהנו אירבנש דע בר ןמז דוע ןאכ תוהשל ץלאנ יכ ונבה ,םילוחה ונא

 בוזעל םירומא ויהש ,םירחאה תונחמהמ ,םיאירבה םיריסאב ונאניקו ,םייחה תרגישל
 ,הינמרגב ראשהל ונילע רזגנש לע ונרעטצה דואמ .הרוראה הינמרג תמדא תא בורקב
 .והנשמל דחא םילוח תיבמ דודנל םיצלאנ ונאש ךות

 ןולעב ןגרעב הנחמ ילוצינ

 שוראמראמו סורוטאפראק ,הירגנוה ידוהי לש הטילפה תיראשמ יראה קלחה
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 וכז 1945 לירפא שדוחל 15-ה םויב .ןזלעב ןגרעב זוכירה הנחמב ,רורחשה ברע ,ההש
 .הינטירב אבצ ידי לע הלואגהו רורחשה םויל ןזלעב ןגרעב הנחמ יריסא

 םירוקעה תא ,ןזלעב ןגרעב זוכירה הנחמב ,םינמרגה וזכיר המחלמה םויס ברע

 ,תומדא ילע יתימא םוניהג ,הארונ שא הרעב הז םוקמב .זוכיר תונחמ תורשעמ
 תפות ייוניע לש םיכורא תועסמ רחאל םייחב ורתונש םיריסא ,םישנו םירבג תובברל

 רתויב םייתעווזה תומוקמה דחאכ עדונ ןזלעב ןגרעב הנחמ .םינשו םישדוח ךשמב
 הדרחו הלחלח ןזלעב ןגרעב םשה ררועמ םויה דע ,הרוראה הינמרג תמדא לע ומקש

 ,תוינלטק תולחמו בער תפרחמ וב ולבס רשא ,ברחה יטילפ לש םביל קמועל דע
 הכפה הזה הנחמה תמדא .םהיפלכ .ס .סה יסגלק לש םדימ רתויב ירזכא סחיו ךולכלמ

 וניחא םכותבו ,םידוהי תונברק ,רתוי ילואו ,םיפלא תורשעל יקנע תורבק תיבל
 .תוירזכאו תונושמ תותימב םש ותמוהש ,וניתויחאו

 אל ,הנחמב ותמ םדא ינב םיפלא תנומשכ .רורחשה םויב שחרתה לכמ עורגה

 ,סופיט ןוגכ תולחממ קרו ךא אלא ,םיזאגה יאתב קנחמ אלו תירבה תונב תצצפהמ
 םויל דע םג .בר ןמז ךשמב םהל קיצהש ארונה בערהמ ןכו ,הירטנזידו תפחש
 יפיגנמ ,םדא ינב ףלאמ הלעמל ,ומויב םוי ידמ ,ןזלעב ןגרעב הנחמב ולטקנ רורחשה

 לבא ,רופס ןיא םיללח םהמ וליפהו הנחמה תוצוחב וללותשה רשא תונושה תולחמה
 םירגנוההו ש"מי םינמרגה םירמושה לש םדב תולעוגמה םהידימ תמוה בורה
 .םהלש חצרה תוואת תא ועיבשה אל ןורחאה םויל דע רשא םירוראה

 חצרה ישעמבו םתועשרב ולע רשא תוירזכאה ףרטה תויח ,םירגנוהה םירמושה

 ,רורחשה רחאל םיימוי וליפא םקנהו חצרה ישעממ ולדח אל ,םינמרגה םהיתימע לע

 ,תויריב וללה וגרה םידוהי אל 11-ו םידוהי 72 .הנחמב ןיידע ורתונ םה קר רשאכ

 המדא יחופת לש תופילק המכ םשמ תחקל ידכ חבטמל בנגתהל וזעהש לע שנועכ

 לכ אב אל םיבר םימיש רחאל ,םשפנ תא תויחהל ןסחמהמ םיבוקר תוקרי רפסמו

 .םהיפל לכוא

 ןזלעב ןגרעב הנחמ הנבמ

 םינבמה .2 רפסמ הנחמו 1 רפסמ הנחמ ,םיינשל קלחנ ןזלעב ןגרעב הנחמ
 ואלכנ וב רשא םיפירצ הלא ויה ללכ ךרדב ,ץעמ םייושע ויה 1 רפסמ הנחמב

 ,ן[בא יתבמ הנבנ 2 רפסמ הנחמ .םירבג יפלא תנומשכו ,םישנ ףלא םיינשו םירשעכ
 ואלכנ לכה ךסב .םירבג ףלא העבשו םירשע ואלכנ ובו ,יקנע רהוס תיב תומדב



 א םדק יררה רפש

 .ןזלעב ןגרעבב יילארשי תיראש" תבישי ידימלת

 הבישיה שאר ,ציבונמלז לארשי ברה זכרמב

 ו

0 0 

 ןזולעב ןגרעב הנחמל הסינכה רעש



 םדק יררה רפש בלש

 הטילפה תיראש םג התיה םהיניבו ,םיריסא ףלא העבשו םישימחכ הז רורא הנחמב
 .שוראמראמו סורוטאפראק ,הירגנוהב תושודק תוליהקמ

 אבצה לש יאופרה תווצה סנכנ ,ןזלעב ןגרעב הנחמל םיררחשמה תסינכ םע דימ
 תא ליצהל ידכ םתלוכיב רשא לכ תא ושע םייאבצה םיאפורה .לודג ףקיהב תוליעפל

 םישנא תואמ לש םהייח .שממ הסיסג לש בצמב םש ואצמנ רשא תונברקה תיראש
 ,עגר לכו הנכסב םינותנ ויה םייעמה ינב תולחמו סופיט ,םיחותפ םיעצפמ ולבס רשא
 .זפמ רקי היה ,םליצהל היה ןתינ ןיידע וב רשא

 ףלא רשע השמח רובע לודג םילוח תיבל ןזלעב ןגרעב הנחמ ךפה תחא תבב

 ויה ,םיעוצפו םילוח ,הלעמו 7 ליגמ םידליו םישנ ,םירבג .תפותה איגמ םילוצינה

 וששואתה םילוחה .םנתיאל ובש רשא דע םישדוח רפסמ ךשמב םש םיזפשואמ

 ורוא םהיניע ,םהילא ובש םהיתוחוכ ,ואפרתהו ודילגה םהיעצפ ,םהיתולחממ ומילחהו

 .ישפוחל ואצי םהו בוש

 ררחתשהל וכז רשא ,םהיחאמ ףלא הנומשו םירשע וליאו ,ישפוחל ואצי םה

 רשא ארונה לבסב דומעל ולכי אלש רחאל ,ותמ וללה .ישפוחל תאצל וכז אל ,םתומכ

 תא הרחיא רבכ םהילא העיגה רשא תיאופרה הרזעה וליפאו ,שולחה םפוג תא טטומ

 תא ליצהל םיצמאמה לכ תא ושע ,םהל רוזעל וחלשנש םיאפורהש תורמל .דעומה

 תורבק תיבב ורבקנו ותמש דע דמעמ קיזחהל וללה םיללמואה וחילצה אל ,םהייח

 .םש םקוהש לודג



 גלש םדק יררה רפש

 העבואו םישולש קרפ

 החפשממ םיינשו ריעמ דחא

 10-כ) םיירגנוהה הדובעה ידודגמו זוכירה תונחממ ודרש רשא םידוהיה טעמ
 םילכסותמ ,םיעזעוזמו םימומה ,המחלמה רחאל ,ורתונ (דבלב םיזוחא 15 דע

 זוכירה תונחמב םהילע ורבעש תוריעסמהו תודירחמה תויווחה תמצועמ ,םילבלובמו

 ןמז ךשמבש ירחא ,הזכ בצמל עיגהל אלש היה רשפא יא .הדובעה תוגולפבו תוומהו

 ומכ ,םינותנ ויה םהייחש ירחאו ,העש העש ,םוי םוי ,םהיניע דגנל תוומה רמ דמע בר

 אלו .םירוראה םירגנוהה םידקפמהו .ס .סה יסגלק לש תוירזכאה םהידיב ,קחשמ

 ,תוומל םירונו םילתינ םהירבח דציכ וארש ירחא ,םהיניע דגנל תוומה תא ואר םניחל
 ,הלואש ודריש טעמכ םמצעב םייחב םירתונהמ םיברו ,םולכ םיווש ויה אל וליאכ

 ויה םישנאה .םייחב ורתונו ונממ ולעו ולצינ ,ןורחאה עגרב שממ ,םיסינ יסינב קרו
 תומילש תוחפשמ רשאכ ,םהיניע הארמל הלגתנש ןברוחה לדוגמ םלה יזוחא

 ,ימ יא ראשנ ןכא םא ףאו ,יח טילפו דירש םהמ ראשנ אלו ועדגנו ותרכנ תופעוסמו
 .החפשממ םיינשו ריעמ דחא רשאמ רתוי הז היה אל ירה

 לש התמדא לע תוהשל קשח לכ היה אל שאה ינשבכמ םילצומה םידואל

 םשמ ,תונחמהמ דימ ול טלמנו םק ,וינתמב חוכה ול דמעש ימ לכו ,הרוראה הינמרג

 םיקוסע ויה םיירכנה תונחמה יריסאש ןמזב וב .ויתובא תלחנלו ותיבל וילגר תא ךרש

 םישופיחב הנחמל הנחממו ריעל ריעמ םידוהיה וצצורתה ,םינמרגה תזיבבו דושב

 לש םהיתובקע ירחא תוקחתהל ידכו ,םהיתוחפשמ ינב לש םיירישה ירייש ירחא

 .תיצאנה תפותה ילוצינ םידליו םידוהי

 ,םידנו םיענ ,רורחשה רחאלש םינושארה םימיב ,םיכלהתמ ברחה יטילפ ויה ךכ

 םפוגלו הינמרג תמדאל ,ןאכ אל ויה םינותנ םהיניעמ לכו םיהובו םיהות םהשכ

 םהיחא ,םמאבו םהיבאב ,ירמגל רחא םלועב אלא ,עוצפהו ינלוחה ,שולחה ,הכומה

 םלועה לכו םירכמ ,םינכשו םירבח ,םהידכנו םהידלי ,תוסיגו םיסיג ,םהיתויחאו

 ,הטילפל ראשנ ונממ ןטק קלח קרו ,הפסנ לודגה וקלח רשא ,הפוריא חרזממ ידוהיה

 שחרתמ המו שחרתה המ סופתל ולכי אל וללה םישנאה .םינוא רסחו ץוצרו רובש

 אל יכ תעדל וחכונ רשאכו .הזה םלועב םיאצמנ םה ןכיה ועדי אל ,טושפ םה ,םתא

 ךותמ ,םמושהו ברחה םתיב לא בושל ונפ ,םביל תולאשמ לכל הנעמ אוצמל ולכוי
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 םהיבורקו םהינכש תא ואצמי ילוא ,םש םיכחמ םהירוה אמש ,הבשחמו הווקתו היפיצ
 .בר הכ ןמז ךשמב םתוא ואר אלו םהל ודבאש

 ברחה ידירשל םינתורה תאנש

 םיכודמ ,םידדוב םתחפשממ םידיחי ,םתיבל ובשש ,ברחה יטילפ ,םידוהיה
 הניגפה התוא ,בקעיל וישע תאנשמ םירוסי לש תפסונ הנמ וגפס ,םירסוימו
 יפלכ תיסרא תוימשיטנא הרמא הלוכ רשא ,הסגה התוגהנתהב תינתורה היסולכואה
 ךכ לכשיי הדבועה ןמ םתבזכא תא ללכ וריתסה אל וללה םיעשרה .הטילפה תיראש

 ורזח הלא םידוהיהמ קלחש ךכ לע םהל הרח דחוימב ."םייחב וראשנ םידוהי הברה

 ,שוכרו םיסכנ ,םהל ךיישה תא ,הפר הפשב ימו תשרופמו הרורב הרוצב ימ ,ועבתו
 .םיבר ןילטלטמו ןיעקרקמ

 ויהש םהירוגמ תומוקמל ועיגה רשאכ ,םילצומה םידואל התפיצ תפסונ העתפה
 ןוטלשה תוסירה לע םקש ,שדחה יסורה ןוטלשה ידי לע וטלשנו ושבכנש םיחטשב

 רשא ,םירסוימהו םינועמה םידירשה יפלכ תוכרב גוהנל םוקמב .יצאנה ירגנוהה

 םיסורה וגהנ ,ץיוושוא הנחמ ישבוכ םיסורה לש םהיניעמ ללכ ומלענ אל םהיתורוק
 העווזה ישעמ לע םי'ציסה תא טופשל ללכ ורהימ אל םג םיסורה .תורירשו תושקונב

 די וטישוה םביל לכבו ,בר ןוצרב ופאטסיגה ישנאל ועייסש תעב ושעש םזילאדנאווהו

 .תעשפנה םתדובעב םיחצורל

 ,ותוסח תחת יניארקואה םעה תא לבקל טוהל היה סורוטאפראקב יסורה ןוטלשה
 לנויצאנמ וייח חרואו ומלוע תפקשה תא ךופהל האילפמ תושימגו תונוכנ הליג רשא

 םהישוחב ,וניבה רשא םינתורה םידזה .יטסיסקראמ ,יטסינומוק לאיצוסל ,יטסילאיצוס

 סוסה לע ולעו תונמדזהה תא ולצינ ,תדחוימ ןוצר תעו רשוכ תעש תאז יכ םידחה
 םישדח םיגהונ םמצעל ולגיסו ,םישדחה םיחנומה תא ודמל םה הרהמ דע .יסורה

 ויהש המ לכל ירמגל םידגונמ ויהש ףא ,השדחה הגהנהה לש היכרדב וגזמתה רשא

 .הכ דע םיליגר

 םייתליהקהו םייטרפה םייחה םוקיש

 םיעירפמהו םילושכמה לכ ףא לעו ,ולכ אל וימחרו ונמת אל 'ה ידסח םלוא

 ןגראלו ,םייטרפה םהייח תא םקשל תונחמה ידירש ולחה ,םכרדב םהל ובצוהש



 הלש םדק יררה רפש

 םיאושנ רבכ ויהש הלא וליפא ,הטילפה תיראש ידוהי .תירוביצ םייח תרגסמ םמצעל

 ואשינ ,םיקוורו םירוחב ןכו ,םידליל תובאו םישנל םילעב ,תוחפשמ ילעב ,רבעב

 .םיתב ומיקהו תוחפשמ םמצעל ודסי ,זוכירה תונחמ תודירש ,םוקמה תונבמ םישנל

 ,שטעט ,טסוח ,זאסגערעב ראווגנוא ןוגכ ,תוקיתווה סורוטאפראק תוליהק
 ,עוועשיוו רעביואו טעגיס ,ןוגכ תינמורה שוראמראמ תוליהק ןכו ,שילעס ,שטאקנומ
 םישדחתמה םייחה .המחלמה ינפל היהש הז תמגוד יתרוסמ ןויביצ לבקל ולחה

 יכ םא ,ןברוחה ינפל לש תיסקודוטרואה תוליהקה לש ןהיתודוסיו ןהינדא לע ותתשוה

 יבושיב ולהנתהש םיססותה םיידוהיה םייחה לש השלח האובב אלא תאז התיה אל

 .רבעב סורוטאפראק

 םע .רתויב רצק ןמז ךות ץק םשוה וללה םייתליהקה םייחל םג ,םרב
 תוצעומה תירבל החופיס םע דבב דבו ,רוזיאב יטסינומוקה רטשמה לש ותוססבתה

 םג זאו ,תיטייבוסה תיניארקואה הקילבופירל סורוטאפראק םג הפרוצ ,1945 ץיקב
 תאז תמועל .תושדחתמה תוידוהיה תוליהקה לש תושדחה תויונגראתהל ץקה ץיקה

 רחואמ אלא יטסינומוקה רטשמה ססבתה אל ןיידע הבש ,תינמורה שוראמראמב
 .רתוי ךשוממ ןמז ךשמב וכראתה ףאו ,רתוי תצק םוקישה תונויסנ וחילצה ,רתוי

 ,שדחמ ןתיינבו תוליהקה םוקישב םוקמה ידוהי וקסע םינש שולש דע םייתנש ךשמב
 ,עצמאב קיספהל וצלאנ םה םג ,רבד לש ופוסב ,םלוא .שממ לש םיגשיהל ועיגה ףאו
 הגהנהה לש תטלחומהו תיפוסה התוטלתשה םע רתוי רשפאתה אל רבדהש רחאל
 .הנידמב םוי םויה ייח לע הינמורב תיטסינומוקה

 תורייעהו םירעה תוברוח לע

 .יתובא תיבלו יתדלומ ץראל בושל תדחוימ הכישמ ןימ יתשגרה יביל יככותב

 יתטלחהו ןיידע שלח יתייה םלוא ,דעצה תא תושעל קשחה יב רבג םויל םוימ

 דחי ינמרג םילוח תיבל אראד הנחממ יתרבעוה םייתניב .ינתיאל בושאש דע ראשהל

 ינמרגה םילוחה תיבב .םיאתמ יאופר לופיט תלבק םשל ,םיעוצפו םילוח תצובק םע

 לבקל יתיכז םש םג ,ינמרג הארבה תיבל יתחלשנ ןכמ רחאלו ,המ ןמז ךשמב יתיהש

 .ץיקה ישדוח לכ ךשמב יאופר לופיט

 ריעב םילוח תיבל הארבהה תיבמ ונתוא וריבעה ,ה''שת תנש ,לולא שדוח ףוסב

 לש הריישב תונחתה תחאב יתשגפ ,ןיימה ריעב םילוחה תיבל וניכרדב .טרופקנארפ

 קשחהו ,ארונ םהב יתאניק .הירגנוה ,םתדלומ ץראל םכרד ושעש םירגנוה םיטילפ
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 בל יתמש אל .םהילא יתפרטצהו יתמקש דע ,קזח ךכ לכ יתוא ספת יתיבל בושל זעה
 ,הלוח ינאש ללכב יל תפכיא היה אל ,יתואירב בצמ לע ללכ יתעד תא יתתנ אלו
 .םיטאפראקה ירהל בושלו הרוראה הינמרגמ חורבלו םוקל יתיצר קר ,ץוצרו רובש
 .דועו טשפאדובו גארפ ריעה ךרד ונרבע הכלהמבו ,ךלמה ךרדב ונישע וניכרד תא
 ריעל ונעגה ,הפוריא לש םדה תייוור היכרדב םילוטלט לש םימי רפסמ רחאל ךכו
 .ויישת תנש לש םירופיכה םוי ברעב ,טסוח

 תא הליכש ארונה ןברוחה לע בטיה עדי ונתאמ דחא לכש ףא לעש ,איה תמאה
 תמאב ןיבה אל דחא ףא .םירבדה תא ולכיע אל תאז לכב ,ותחפשמ ינבו וריע ינב בור
 תולגה ינפל וירוגמ םוקמל ,ותיבל בש דחא לכש רחאל קר .םירומא םירבד המב

 ארונה ןוסאה תא וישוחב סופתל לחהו ,הקומעה ותמדרתמ ררועתה ,זוכירה הנחמל
 .םויאהו

 היוניכש ,הנושארה הנחתב תדרל יתטלחה ,טסוח ריעה לא תבכרה הברק רשאכ

 תובוחרהו תואטמיסה לא רתויב הרצקה ךרדה התיה םשמ . "הנטקה הנחתהי' היה

 המ תעדל ןרקס יתייה ,םהיתבב רוקיב ךורעל יתיצר .םידוהיה יריכמ ורג םהבש

 ןיינע לכמ רתויו ,טסוח ריעב יתדמלש תעב "םימי" יתלכא םהבש םיתבב שחרתמ

 .םתיבל םירזוחה םה ימו ימ תעדל יתוא

 יל רורב היה ,טסוחל םג הרק תוידוהיה תוליהקה לכל הרקש המש יל רורב היה

 ולביקש הבוזעהו ןוממשה הארמ ,תאז תורמל םלוא ,רבעה ןמ הברה הב אצמא אלש

 ןימאהל יתלוכי אל .ישאר תורעש תא ורמיסו יתוא ומיהדה ,הריעה יאובב ינפ תא

 ,לארשיב םאו ריע התיהש ,טסוח יהוז ,ימצע תא יתלאש ?טסוח יהוזה ,יניע הארמל
 ,השעמ ישנאו םימכח ידימלת ,םיבר םידוהי היתובוחר תא ואלימ הנש ינפל קר ירה
 ןכיה ,םמוש ךכ לכ לכה התעו םילמע םידבועו עוצקמ ילעב ,םיתב ילעבו םירחוס

 דהדהמ היה היתובוחרב רשא ,הליפתו הרות םוקמ ,טסוח יהוזה ?םידוהי םתוא םה
 וליפא ,תסנכה יתבו שרדמה יתבמ ,תובישיהו "םירדח'המ עקבש הרותה לוק
 ומייסש רחאל םגש ,הבישי ירוחב האור תייה ,תוכרדמה לעו םישיבכה לע תובוחרב

 לכ היא ,הינסכאל םכרדב דומילב םיקסעתמו םילפלפתמ ויה הבישיב רדסה תא
 !ןוממיש הזיא !תונקיר הזיא ?וללה דמחה ירוחב לכ םה היא ,הרותה

 טסוח לש היתובוחרב הנאו הנא יתכלהתה ,ישפנ תרעסמ עגרהל יתלוכי אל

 לאוש ינא בושו ,תאזה ריעה תא ריכהל היה רשפא יא ,יניע הארמ תא לכעל יתשקתהו

 תלהצב וצרו וצאש ןבר תיב לש תוקוניתה תואמ םה ןכיה ?טסוח יהוזה ,ימצע תא

 תחוראל ברע תעלו םירהצ תחוראל םירהצה תעב ,םתיבל ''הרות דומלתי'המ םירוענ
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 לע םהירוהל רפסל התיה הלודגה םתחמש רשא לארשי ידלי םתוא םה ןכיה .ברעה

 תוהמאה ןה ןכיה ?םרצוא תא ורישעי רשא תופסות דועו ארמג ףד דוע ושכר יכ

 םלועל רשא םה ןכיה ,םיכרה םהיללוע םע לייטל ןאכל תואצוי ויה רשא תוידוהיה

 ןברוחהש המכ ?הרוהטה תינחורה הריואהמו חצה ריואהמ םשפנ תא עיבשהל ולכי אל
 לכמ העורגו ,ולא לכמ רתוי האור ךניא תחא היח שפנ וליפא !תונקיר וזיא !ארונ הזה

 יאת לא ,דוע ובושי אל ונממש םוקמל ,וכלה םה ןאל עדוי התא רשאכ ,הבשחמה איה
 .הרוראה ץיוושואב שאה ינשבכו םיזאגה

 הבוזעו הממש קר .תראופמהו הריטעמה טסוח תליהקמ רתונ אל רבד םוש

 יבשע ולדג םידוהיה לש םהיתב תורצחב .םימתוימה תואטמסהו תובוחרה לכב וררש

 ,טקש ךכ לכ לכה ,ברועכ וריחשה ,הפיה םודאה םעבצב וקיהבהש תוגגה יפער ,רב
 וליפאש ,םינוסחהו םישישיה םיצעה וליפא .והות לש המיא ,המיא הרזמ ןאכ הממדה
 לע ודנדנתהו תובצעב ועעונתה ,םלועמ םתוא וטטומ אל ףרוחה לש םיגלשה תונוט

 ידירש לש דבכה םלבאו םנוגיב םיפתתשמ םה וליאכ היה הארנ ,תישירחה חורה ידי

 הטמיסמו בוחרל בוחרמ יתכלהתה ךכ .תוומלצ איגמ ולצינש לארשי ינב וניחא ,ברחה

 חונל יתיצר םא יתעדי אלו ,ץראה לע יל יתבשיתה תועיספ רפסמ לכ ירחא ,הטמיסל

 .טסוח לש היתוסירה תא ירקבב ילע הרבעש המיאה תמצועמ וא ,יתשלוחו יתופייעמ

 ידוהי ינפל ןמדזיש יתיוק ,היח שפנ ןאכ שוגפל יתיצר ,יתיכחו תוקד המכ יתבשי

 .ובזעש םידוהיה לש םהיתורוק לע יהשלכ העידיל יתהמכ ,םוקמה ידוהימ

 טסוחב םינושארה םיטילפה

 ,ריעה ידירשמ םועז רפסמ ופסאתה רבכ ,טסוחל יתעגהש ינפל רפסמ םישדח
 םלוכ אל םא ,ועיגיש הווקת ךותמ ומלענש םהיבורקל וניתמהו הב וררוגתה רשא

 רפסמ וניפ ,קושה בוחרב םידוהיה תורצחב םנכשמ תא ועבק םה .םקלח תוחפל
 םיתבהמ וזזב םילרעהש ירחא הטילפל ורתונש םיטיהר טעמ ואיבהו תוקיר תוריד
 .םנוצרכ םתלוכת תא

 ,ל''ז יבא לש ויחא ,ידוד םג היה ,טסוחל ועיגהש וללה ברחה יטילפ ינושאר ןיב

 םיירגנוהה הדובעה ידודגמ הטילפל רתונ ,'ה ידסחב ,רשא ,ןאמזאר ילתפנ באז ברה
 רוכב םישק שפנ ייוניע הנעתה רשא ,חור רקי ידוהי ,ילתפנ באז 'ר ."דאזאס אקנומ''ה
 לש םירשכ יתלב םילכאמב לעגהל בריס ,תודחא םינש ךשמב ירגנוהה לזרבה
 הברה רחאל .םיחולד םימו הברח תפב ושפנ תא היחה תאז תחתו ,יללכה חבטמה
 ,ריעב יממע חבטמ ,השעמ ישנא המכ דוע םע דחי םיקהו ,טסוחל עיגה ,למעו תורצ
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 םיינושארה םירודיסב ורזע ןכ ומכ .הרומת לכ אלל ,ןיפכיד לכל לכוא וקליח ובו
 .עיגהש טילפ לכל ושרדנש

 הדומלגה אשפיל יתדלומ תרייע

 המכו המכ יפ ןברוחה היה רכינ שוראמראמו סורוטאפראק ירפכבו תורייעב
 לבא ,תושורי דואמ הברה ואצמ םתיבל ובש רשא םידדובה םידוהיה .םירעב רשאמ
 ויה הסינכה תותלד ,םידודשו םיברח ויה םלוכ םידוהיה יתב .םישרוי ריעזמ טעמ
 תוער תוחור וליאכ היה הארנ םיתבה ךותבו ,ובנגנו םמוקממ ורקענ תונולחה ,תוצורפ
 תומשו םיעוסשו םיעורק םירפס דבלמ רשאכ ,הבעה הממשה ךותב תוללותשמ
 .ךרע לעב רבד םוש תיבב אצמנ אל ץראה לע ורזפתהו םהמ ושלתנש שדוקה

 ,ירוענ רפכ ,אשפילב דמוע בוש ינא ,הנשה תיצחמו הנשמ רתוי רחאל ,הנהו
 יתאב .לכה תא התליכו הבירחהש הארונה הפירשה רחאל ןאכ ךלהמ ינא םעפה םלוא
 השק .דעו םלועל הילא רוזחל אלש תנמ לע הנממ דרפהל ידכ יתדלומ תרייעב רקבל
 םלוכ ןכיהלו יל הרק הז דציכ ןיבהל חילצמ אל ינא ,הזה ןויערה םע םילשהל יל
 תוחושקה יניעבו ,הרייעה לש יזכרמה הבוחרב לייטמ ינא םילדה יתוחוכב .ומלענ
 חילצמ ינא ךכ .ומצע ינפב תיבו תיב לכ ןחובו טיבמ ינא ,ילע רבעש המ לכמ
 יח היה לכה רשאכ ,הרייעה תא ונבזע םרטב ,קוחר אלה ןמזה תא ינורכזב תולעהל

 ךכ לכ לכה ,רבעה תמועל ,וישכע וליאו .םיידוהי םייח יעבצ אלמ ,ססותו רע ,ןאכ
 ינא תונופ יניעש ןכיהלו ,הניפו הניפ לכב םיאפר תריוא ,רזומ טקש ןימ הזיא ,טקש
 !ןימאהל השק ,השק ,בושו בוש הזה השקה הארמה תא האור

 לת דבלמ ןינבל רכז םוש רתונ אל דמע ובש םוקמב ,םלענ ונרג ובש תיבה

 תא הרייעה תא ונבזעש ינפל יתרבק ובש םוקמה לע דמוע יננה הנהו .לודג רפע

 יתעתפה הברמלו ,המינפ המדאה לא ץע דומע יתבחת .יתובא לש שוכרה תיראש

 םידדושה ,ןאכ ראשנ זגראה ,יתבהלתה ןטק עגרל ,זגראב עגונ ץעה דומעש יתשגרה

 וליפא לכוא אל יכ יל ררבתה הרהמ דע לבא .ונשוכר תורצוא תא ואצמ אל םינתורה

 תאצוה לע בושחל יתלוכי אלו ,יתוא ובזע יתוחוכ ,הצוחה םיזגראה תא איצוהל

 יתלכתסהו ךומסב בזכואמ תוחוכ תסיפאב יל יתבכשנ ךכ .םהב לופיטהו םיזגראה

 יתוא הזיגרה תצקו ,ונתיב דיל אצמנש קוריה ןגה תא בורקמ יתיאר ,םידדצל

 .םיער םינכשל ראשנ אוהש הבשחמה

 לקמ תא םשמ יתלטנ ,יבכשמ םוקממ יתממורתה ,חוכ טעמ יתפסאש רחאל
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 תא תונבל לכוא ובש רחא םוקמ יל אצמא רשא דע םהב ךישמהל ידכ ,ילש םידודנה
 ונצרא איה אולה ,קיתעה ונתיב לא ,וישכע ,התנפ יתבשחמ .ונתחפשמ תוסירה
 .תובאה ץרא ,השודקה

 תא יניעב יתיאר .אשפיל לע ןנובתהל יתדמענ בושו ,םוקמהמ אעמק יתקחרתה

 ,ותוא יתאצמ אל לבא ,והמ קוידב תעדל יל היה השקש והשמ יתשפיח ,הביבסה לכ
 ילכיהמ .דבלב הממשו ןברוח יתיאר יניע תא יתצענ קרש ןכיהל ,םולכ יתיאר אל

 לש הרותה תולוק ועמשנ םהמש תומוקמהמ ,םהב גופס היה ןיידע החירש הרותה
 לכב המצע תא הרזיפש חורה תוקירש קר התע ועמשנ ,ופסנש םירקיה םידוהיה
 לע ,ענענל תאזה חורה החילצה תורצחב ןיידע ולדגש ירפה יצע תא םג ,הביבסה

 הארנ ,בצע ןימכ עמשנ םלוק לעו תוצייצמו תוחנ םה ,םירפיצה םהל תוחנ םיצעה
 ינאש תולאשה תא תולאוש ןה םג וליאכו ,שפחמ ינאש המ תא תושפחמ ןה םגש
 .לאוש

 יכו ירעצל םיפתוש יל שי יכ יתשגרה ,החמש תצק יב וחיפה וללה םירפיצה

 דמוע ינא רשאכ ,וישכעו .יל תרכנתמה הביבסב ידבל יתוא ףטעש ןוגיב דדוב ינניא

 המ :תולאשה תולועו יחומב תופצ ,ינושארה םלההמ תשעתהל ליחתמו ןאכ לכתסמו

 ןהמ עומשל ונבהא ךכ לכש תוביבחהו תונקזה םישנה תואצמנ ןכיה ?םואתפ הפ הרק
 םע םינגב חושל תואצוי ויהש תוידוהיה תוהמאה ןה ןכיה ?ןהלש רבעה ירופיס תא

 ילעב םה ןכיהו ?םלכאמ ירייש ,סרית םחל ירוריפ ונינפל תונתונ ןה רשאכ ןהידלי

 דעבמ תוציצמ םהלש תופנכ עבראהשכ ,םהיתורצחב םיכלהתמ ויהש םיתבה
 הנממש האובתה תא ףוסאלו רוצקל ,עורזלו שורחל םהיתודש יבחר לכבו ,םתוסכל
 . . . ?ונתוא םגו םמצע תא וסנריפ

 .הנעמ אלל ורתונ ,תובוצעה םירפיצה ,ןה ךכ הנעמ אלל יתראשנ ינאש ומכו

 האשנ ,ןופצמ האב רשא תישירחה תיוותסה חורה קר .הבושת התיה אל דחא ףאל
 לש קבאה תא הברע הכרדבו רפכה ללחב הרסינ חורה .הרמה הבושתה תא התא
 םירפיצל הנועו תקרושו תבשנמ חורה .הלעמ הלעמ ותוא התלעהו ומצע םע בוחרה
 וכלה ,םירחא םימלש םירפכ םג ךכ ,אשפיל ומכ יכ םכל ועד :םתלאשל הבושת

 םידמלמ ,םירפוסו םיטחוש ,םיניידו םינבר ,םירישעו םיינע ,םיללועו םידלי .חבטל

 שודיק לע םשפנ תא ורסמ םלוכ ,תודליו םידלי ,תונקזו תוהמא ,םהידימלת םע

 ינשבכ ךרד המימשה הרעסב ולע וללה םירקיהו םישודקה לכ לש םהיתומשנ !םשה

 !ץיוושוא לש םיזאגה יאתו שאה
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 השמחו םישולש קרפ

 םירזה לועמ סורוטאפראק רורחש

 תא יסורה אבצה שבכ ,(1944 רבוטקוא) ה"'שת תנש לש ירשת שדוחב

 טלש רשא ימשיטנאהו עשורמה ירגנוהה שבוכה ןוטלשל ץק םשו ,סורוטאפראק

 תא שובכל םודאה אבצה ינפל רבעש ץולחה לייח .םימד תונש שמח ךשמב לבחב
 דגנ םודאה יסורה אבצה תרגסמב םחלש ,יכ'צה ןויגלה היה םיטאפראקה [רא לבח

 .ירגנוהה ופתושו ינמרגה אבצה

 םירוחב םבור ,םירוסמו םיצימא םימחול 2 ,000-מ הלעמל הנמ יכ'צה ןויגלה

 אבצה יבשב ולפנ רשא ,"דאזאס אקנומ''ה תודיחי ילוצינ ,סורוטאפראקמ םידוהי

 רגמל הפיאש ךותמ ןויגלל ובדנתה םה .תיזחה יוקמ םירגנוהה תגיסנ תעב ,םודאה

 .ירגנוהה אבצהו ינמרגה אבצה תא דימשהלו

 ,םיטאפראקה ירהבש (סענינאלאפ) אשדה ירכו דעה יבחרמ ,תובעה תורעיה ךרד
 הסונמב הלהנתה הגיסנה .םהיתוצרא ןויכל הברעמ הירגנוהו הינמרג תואבצ וגוסנ

 .םיסורה לש םהידיל לופי לבל ,ףרועל עיגהל זפחנ רוחאל גוסנה בייואה ,הלהבבו

 םהל וברא יכ'צה ןויגלה ילייח ,המיענ יתלב העתפה םהל התפיצ םכרדב םלוא

 ,םיכומסה םיקמעל םתוא ףודהל וחילצה הבר המרעבו ,םיטאפראקה ירהב םכרדב
 םיירזכא ויה םש ולהנתהש תוברקה .םיחפו תותשרמ תודוכלמ םהל ונמט םש
 ולפנ זאו ,םיקמעה רבע לא תגסל וצלאנ םירגנוההו םינמרגה םילייחה םלוא ,רתויב

 .םיכ'צה םהל וניכהש תודוכלמה ךות לא רשיה

 ירגנוההו ינמרגה אבצה לע רבגתהלו ברקה תא עירכהל יכ'צה דודגה חילצה ךכ
 הדובעה ידודג ידירש .יבשב רחאה קלחה תא תחקלו וקלח תא דימשהל ,סנה

 וסיבה רשאכ ,םימכ ךפשנש םהיתובא םד תמקנ תא ומקנ ''דאזאס אקנומ" ,םיירגנוהה

 ,יכ'צה ןויגלה ןמ ,סורוטאפראק ירוחב ויה ךכ .דחאכ ינמרגהו ירגנוהה אבצה תא
 .המייתסנ המחלמהש ינפל םישדוח רפסמ םהיתבל ורזחש םינושארה

 סורוטאפראקב ינמזה ןוטלשה

 םימיבו ,םייתסה ץירעה ירגנוהה רטשמה רשאכ ,סורוטאפראק שוביכ רחאל
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 תיטסינומוק תינתור הצובק הספת ,רוזיאב השענב וברעתה אל ןיידע םיסורהש
 ףא לע .ךכל םירשכומ ויה אל ללכ הישנאש תורמל ,ןוטלשה תא תימוקמ

 חילצהל סיסב םוש םהל היה אלו ,םיילכלכ םיעצמא לכ ויה אל םישדחה םיטילשלש

 לא .תיאמצע תיניארקוא הנידמ תמקה ןויערב עשעתשהל בוש ולחה ,םנוטלשב

 הרייראק תושעל ופאש רשא ,םידוהי םירוחב המכ םג ופרטצה הלאה םינתורה
 אל ,רומאכ ,םיסורה ,ןיידע לפרועמ בצמה היה תע התואב .שדחה לשממב תיטילופ

 יניינעבו הירגנוה לש השוביכב ןיידע םיקוסע ויהו תויה ,לבחב השענב ללכ וברעתה

 .ךכב רושקה לכו המחלמה םויס

 ריידה ,ןודנולב הלוגה ןמ הלוגה האישנ בש היקבולסוכ'צ לש הרורחש םע
 הקילבופירה לש שדחמ התמקה לע זירכהו גארפ הריבה ריעל ,שענעב

 התיה ותזרכה רבד יפל .המחלמה ינפל תמייק התיהש תנוכתמב ,תיקבולסוכ'צה

 ריי'דה ,אישנה םלוא .סורוטאפראק רוזיא תא םג החטשב לולכל הרומא הקילבופירה

 תא וב ףתשיש אלב ךרע אוה בושחה ינידמה ןובשחה תא ,הלודג תועט העט ,שענעב
 רבכ וטילחה םה ,ירמגל תרחא העד התיה ןילמרקה ישארל .יתימאה ''תיבה לעב''ה

 הניארקואמ קלח היהת איה יכו ,תוצעומה תירבל חפוסת סורוטאפראק יכ ,ןכל םדוק
 .הלודגה

 שרדו יקבולסוכ'צה אישנה תא ןילאטס וילא ןמיז ,הינשה םלועה תמחלמ םותב

 השקיב הבקסומ .םיטאפראקה ץרא לבחב ןוטלשה לע בוטה ונוצרמ רתווי יכ ונממ

 םודאה אבצל הרקוה תואכו הרושתו ישכ ,םיטאפראקה ץרא לבח לכ תא הל שיגהל

 תא הסמרו הסרד רשא תיצאנה היחהמ היקבולסוכ'צ תא ררחשל הליעוה יכ לע

 .הנידמה

 תלשממ יכ ףיסוה ףאו ,םוקמב תיסורה השירדל םיכסה שענעב ראודא ר"'דה
 תויבאלסה תומואה באל סורוטאפראק תא רוסמל הטילחה תינמזה היקבולסוכ'צ

 היקבולסוכ'צ לש התמכסהל יוציפכו הרומתב .םיטסישאפה לועמ הפוריא ררחשמלו

 השולשכ שרגל םיכ'צה תשקבל ותמכסה תא ןילאטס ןתנ ,סורוטאפראק לע רתוול

 .היברומו םיטדוסה לבחמ םינמרג םיבשות ןוילמ

 םיטדוסה ץרא לבחב

 לע יכ'צה םעה לש ומעז רבג ,יצאנה ינמרגה ךיירה ןוטלש לע ץקה ץיקה רשאכ

 השק דרטמ ויה וללה םינמרגה .םיטדוסה ץרא לבחב םינמרגה םיטועימה ינב
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 רשא הלא םה .התואמצע תומלשלו הנידמל תראממ החירפ ומכ ,היקבולסוכ'צל
 לכ לע םג ףוסבלו ,תיקבולסוכ'צה הקילבופירה לש המויק לע האושו ןברוח וטימה
 .ולוכ םלועה

 ץרא לבחמ םינמרגה לש םקוליסל ותמכסה תא ןתנ ןילאטסש רחאל ,םנמאו
 רוזיא רבעל 1946 ינוי שדוחמ לחה ,םשמ םשרגל םיקבולסוכ'צה ולחה ,םיטדוסה

 הבש ,העודיה םדסטופ תדיעוו הלחה םרטב דוע .הינמרג יככותב יטייבוסה שוביכה
 תירב שארו ,לי'צר'צ ,הינטירב תלשממ שאר ,ןמורט ,תירבה תוצרא אישנ ,קלח ולטנ
 רתוי רחואמ .םיטדוסה רוזיאמ םינמרג ףלא 300 דע 200-כ ושרוג ,ןילאטס ,תוצעומה
 םיררוצ ויה םישרוגמה ןיב .םינמרג 2 .674 ,000 דוע םהיתבמ ,ןמזה ךשמב ,ורקענ
 תודיחיב ומחל םבור רשא ,ינמרגה אבצל םיסייוגמ ויהש םיסגלק ,םיבר םינמרג
 .ס .סה תודיחיב ותריש םהמ םיברו תויברקה

 ,הדמ דגנכ הדמ ,םהל ובישהו ,םינמרגה "םינכסמ''ה לע ללכ וסח אל םיכ'צה

 ,םהידגב לע ןבל יאלט דונעל ובייוח םינמרגה .שוביכה ןמזב םיעשפנה םהישעמ לע

 ואלכנ םהמ םיבר .תירוביצה הרובחתב שמתשהלו תוכרדמה לע ךלהל םהילע רסאנו

 .םירידנ ויה אל תוללעתהו חצר לש םקנ ישעמ םג .םרחוה םשוכרו רגסה תונחמב

 םילייח ובשיתה ,םיטדוסה לבחמ םישרוגמה םינמרגה לש םבשומ םוקמב

 םיטילפ ףלא םירשעכ ןכו ,םינמרגה דגנ םחלש יכ'צה ןויגלהמ םיררחושמ
 םיבשיתמה .םיכ'צו םיסור םיטמולפיד ןיב םכוסש םכסה יפ לעש ,סורוטאפראקמ
 םיטיהר ,תויונח ,קסע יתב ,תוראופמ תוליו ,בוט לכ םיאלמ םיתב ולבק םישדחה

 .ךרע ירקי םיצפחו םירקי

 ובשייתה רשא םידוהי םג ויה סורוטאפראק ינבמ םישדחה םיבשייתמה ןיב

 .דועו ואנש ,ץילפעט ,דאבסיצנארפ ,דאבניראמ ,דאבסלראק ,ץערעביל :תואבה םירעב

 תוליהק ודסי ,האושב וברחש סורוטאפראקב תושודקה תוליהקה לש םיירישה ירייש

 .תינודז דיב םוקמהמ ועדגינו ורקענש םיידוהיה םייחה תא שדחמ תויחהל וסינו

 ,תואווקמו אנפלוא יתבו תסנכ יתב םיטדוסה לבחב ומיקה סורוטאפראק ידוהי
 דבלמ .שדוק תוליהק לש ןתמקהל תודוסיה תא וחינה ףאו ,הרישכ הטיחש ודסי

 םינמרגה לש םשוכרמ טעמ םג םידוהיה ולביק ,םיטדוסה ץרא לבחב תבשל תוכזה
 יוציפכ ,םרחומה שוכרה בור תא םמצעל ולטנ םיכ'צהש ףא לע .םשמ ושרוגש
 ידוהיל םג םירוריפ המכ ושירפה תאז לכב ,םיצאנה ידיב דודשה םשוכרל
 ייח ומע תויחלו םנוצר תא עיבשהל ידכ וב היהש טעומב וקפתסה רשא סורוטאפראק

 .רשועו הוולש
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 תיכ'צה תוימשיטנאה תחירפ

 סורוטאפראק ידוהי תובשיתהה תא הפי ןיעב ואר ותלשממו שענעב אישנה

 ,הישעתהו רחסמה ,תואלקחה חותיפל קוקז היה םיטדוסה לבח .םיטדוסה ץרא לבחב
 םידוהיב חטב יכ'צה ןוטלשהו ,םוקמהמ םינמרגה שוריג זאמ םיחנזומ ויהש רחאל
 .וללה םימוחתה תא וחתפי יכ ,םיזירזה למעה ישנא ,םיצורחה

 הלחנהו החונמה לא םיאב םה התע יכ וויק ,םישדחה םיבשיתמה ,םידוהיה םג
 ומקמתהו וססבתה םה .וסרהנו וברחנש םתחפשמ יניק תא םמצעל םיקהל ולכוי יכו
 בצמ ,םרב .ןוצר עיבשמ היה םבצמו הלכלכהו רחסמה ייחב ובלתשה ,םיטדוסה ירעב
 םדיב הלע אלו ,םהל לזמתה אל וללה םידוהיה לש םלזמ ,בר ןמז ךשמנ אל הז
 .הוולש לש בוטרוקמו החונממ תונהיל

 םיכ'צ תוצובק המכ ןכו םינתור םג ויה םיטדוסה ץרא לבחל םיאבה ןיב

 טיבהל וללה ולחה הרהמ דע .םידוהיב האנשה יקדייח תא וציפה רשא ,םיימשיטנא

 םוריעב ואבש האושה יטילפש לע םהל הרח ,סורוטאפראק ידוהיב האנשבו האנקב

 רחסמה יפנע לכב החלצהב םמע םירחתמו םהישעמ לכב םיחילצמ לכ רסוחבו

 םג הלחה ,לבחב תידוהיה תובשיתהה הלחהש רחאל רצק ןמז ,ךכו ,הלכלכהו

 תא טעמ וניש רשא ,םיצאנה םע הלועפה יפתשמ םתוא .ללותשהל תוימשיטנאה

 .םידוהיה לש םהידעצ תא רצהל ובש ,םתרדא

 גארפ תלשממ לש החוכב וחטבו תוילשאב םידוהיה ועשעתשה הליחתב

 לע ןגהלו תוימשיטנאה לג תא םולבל חילצת איה יכ וויק םה .רדס טילשהל

 ,ץוצר הנק תנעשמב וחטב םה יכ םהל ררבתה רתויב רצק ןמז ךות םלוא .םהיתויוכז
 ולחה תע התואב .לבחב השענה לומ לא ,די תלזאב תדמוע היקבולסוכ'צ תלשממ יכו
 הנפת ובש םויה קוחר אל יכ רורב היה לכלו ,גארפב בושנל תויטרקומד יטנא תוחור
 .יטסינומוק רטשמל המוקמ תא הלשממה

 תונקורתמ היקבולסוכ'צב תוידוהיה תוליהקה

 התואב קוידב .ןוטלשל היקבולסוכ'צב םיטסינומוקה ולע 1948 ראורבפ שדוחב

 ,קיראסאמ .ג .ט אישנה לש ונב ,קיראסאמ ןאי ,היקבולסוכ'צ לש ץוחה רש גרהנ תע
 תומוא ידיסחמ דחא היה ,ויבא ומכ ,היטרקומידה רחוש ,קיראסאמ ןאי .סוטמ תנואתב
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 ולחה םיטסינומוקהש תעב .הנואתה תוביסנ תא ןיבהל השק היה אל ךכיפלו ,םלועה
 םתוחה תא ןיידע עיבטהש שיאל םוקמ דוע היה אל ,היקבולסוכ'צב טולשל
 תא ולשיב שדחה רטשמה ינכוס לש םדי יכ וניבה לכהש ךכ ,הנידמה לע היטרקומדה

 .העמק הרעב ןיידעש תיטילופה הריזהמ וקלסל התיה התרטמ רשא תאזה הנואתה

 זמרה תא בטיה וטלק ,םיטדוסה לבח יבשות רקיעבו ,היקבולסוכ'צב םידוהיה
 ,עוריאה תועמשמ תא וניבה םיחתופמהו םיאירבה םהישוחב .םהילא תורישי חלשנש
 וישכע .םהילגרל תחתמ םהל תרעוב המדאה יכ תויפוס תונקסמ וקיסה םג ןאכמו

 היה רבכ ,הנעמ הל אוצמל ושקתה תעה לכש הלאשב תוקיפס םוש םהל היה אל רבכ

 סורוטאפראק תודהי ידירשל .תיטסינומוקה הכפהמה םהל הניכמ המ םהל רורב

 םישדחה םייחב בלתשהל ולכי םה ,םהיתומוקמב ראשהל תורשפאה ,םנמא ,התיה

 תא ,לכה תא בוזעל תונכהב ולחה ,תאז לכב ,םלוא .רצונש בצמה םע םילשהלו

 לע ,רחסמה ייחבו תיטילופה תכרעמב םיבושחה םהיתומוקמ תאו םשוכרו םהיתב

 .הוולשב םהייח תא תויחל ולכוי ובש ,שדח םוקמ םמצעל אוצמל תנמ

 תורכנתהה יאנתב יכ וניבהו החוכנ ואר סורוטאפראק ינב לש םיירישה ירייש

 לארשי חורב לדגו ךלוהה שדחה רודה תא ךנחל וחילצי אל יטסינומוקה ןוטלשה לש
 ירמגל ולטרעתי ,"םינבה ולא ונילמע"ש ןויערה םע םילשהל םהל היה השק .אבס

 םהיתובא תומש תא םיאשונ רשא םהינבש רשפא דציכ .תודהי לש קיז לכמ

 לע םשפנ תא ורסמש םירוהטהו םישודקה ,םהיתומא תומש תא תואשונה םהיתונבו
 אל םא ירה .עמש תאירקו ןיליפת תחנה ,דעומ והמו תבש יהמ ועדי אל ,םשה שודיק

 ,"בקעי תיבי'ו "הרות דומלת''ה לש רוהטה ידוהיה ךוניחה תא לבקל תוקוניתה וכזי
 דבאיו תבורעת יאושינב ואשני ,םייוגה תוקוחב וכלי ,וניתובא יכרדל ורכנתיו ומוקי

 ירחא םתחפשמל 'ה ריתוה רשא הטילפה טעמ לכמ םגו ,לארשי םעמ םרכזו םמש

 ידוהי לש םתחונמ תא ודרט וללה תובשחמה .םולכ ראשי אל ,ארונה ןברוחה

 לש רוד לדגל ידכ - םמצע תא ולאש - הגירהה איגמ ונדרוש םאה ,סורוטאפראק
 םייח ,םוקמה תא בוזעל םהילע יכ ,הנקסמה לא םידוהיה ואב ,ךכ םא ?םירומג םייוג
 ןוה לכ דעב םילוצינה ומיכסה אל הזל ,םייח םניא תווצמו הרות אלל םינקורמ

 שודקהו רקיה לע ורמשי םה םוקמה תביזע ריחמב קרו ךאש םהל רורב היה ,אמלעד

 .לכמ םהל

 םקלח .םיטדוסה תמדא לע סורוטאפראק ידילי לש ידוהיה בושיה םייתסה ךכ

 ,םיל רבעמ ויה רבכ רשא םהיתוחפשמ ינב לא ופרטצה םקלחו ,לארשי ץראל הלע
 .החוורה תוצראב

 ,םירחאה םידוהיה םלוא ,סורוטאפראק תודהי לש הטילפה תיראש הגהנ ךכ
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 בוזעל םינכומ ויה אל םה ,םהיתויוכז לע ףקותב ודמע ,רבעשל יכ'צה ןויגלה יבדנתמ

 רוזיאה תא בוזעל םדיב הלע ןכאו .הליפאב םיבנגכ ,םיטדוסה לבח תא יאשחב

 םיצפחו םילכ ,םיטיהר ,תונוכמ ,בר שוכר םמע םיאשונ םהשכ ,תראופמ תובכרב

 .ךרע ירקי

 לש םיירישה ירייש תא הליצה רשא הנוילעה החגשהה די ,'ה דסח הז היה

 םלועבו לארשי ץראב ולדג רשא םהינב .דיתעב ינחור ןוילכמ סורוטאפראק תודהי

 ,םימש תאריו הרותב םיגלפומ םהמ ,תובישי ידימלת ,דמח ירוחבל ויה ,ישפוחה

 אנפלוא יתבו "בקעי תיב"' תודסומב וכנחתה רשא ,םהיתונב .השעמ ישנאו םידיסח

 ינדא לע ותתשוהש םיתב ומיקה םהיאצאצ .תורוסמו תולוגד תוכנחמל ויה ,םיידרח

 ךכב ונתנו ,םהירוהל המחנו הלודג החמש ,ינחור גנוע ואיבה ךכבו ,האריהו הרותה

 .םשה שודיק לע וגרהנש םישודקה םהיתובא תובאל רקיו דובכ



 םדק יררה רפש ומש

 הששו םישולש קרפ

 לזרבה ךסמ ירוחאמ

 רגסנ ,תיטסינומוקה ,תוצעומה תירב ידיל סורוטאפראק לע ןוטלשה תרבעה םע

 יביטרטסינימדא רוזיא הווהמ אוה םויכו ,תיטמרה הרוצב הז ץרא לבחל לובגה רבעמ

 ,תיניארקואה הקילבופירה יחטשב ''הניארקוא הקסטאפראקאז" םשב (טסלבוא) דחוימ

 םשפנ לע טלמהל וליכשה אל רשא םידוהיה .תוצעומה תירב לש יברעמה הלובגב

 ךותל וסנכוהו יטסינומוקה רטשמה לש ותשרב ודכלנ ,דעומ דועבמ םוקמהמ חורבלו
 .יטייבוסה ךותיהה רוכ

 תוליהק רפסמ ומייקתה ןיידע יטסינומוקה ןוטלשה לש תונושארה ויתונשב
 ולהנתה ןושארה בלשב .שילעסו טסוח ,זאסגערעב ,ראווגנוא :תואבה םירעב תוידוהי

 ףוכאל שדחה רטשמה לחה ןמזה תצורמב םלוא ,ידמל יביסנטניא ןפואב הליהקה ייח

 הרותה תרימש םויקש ךכ ידיל עיגה בצמהו .ולש תיטסינומוקה הקוחה תא ןהילע
 םייחה תרוצ ,טא טא הלחה ךכו ,שפנ תוריסמבו םיישקב םיכורכ ויה תווצמהו

 תראופמה תודהיה לכמ םולכ וריתוה אלו ,ירמגל העקש רשא דע ,ךועדל םיידוהיה

 .םידוהי םייורקה םישנא דבלמ ,רוזיאב הססתש

 רקיעב וזכרתה ,לזרבה ךסמ ירוחאמ ורתונש סורוטאפראק תוליהק תיראש

 ררוגתהל ואבש םיסור םידוהי םג ופסונ םהילעו ,שטאקנומו טסוח ,ראווגנוא םירעב
 היבשות ףלא האמ ללכמ תואמ המכ לע הלע אל ראווגנואב םידוהיה רפסמ .םמע
 תואמ המכ וצבקתה ,טסוחבו שטאקנומב םג ךכ ,ראווגנואל המודבו .םיטסינומוקה

 םידוהילו לזרבה ךסמ םרוה רשאכ .תייוגה היסולכואב לטובמ טועימ ויהש םידוהי
 תא םיבר םידוהי ולצינ ,לארשי ץראל תולעלו הנידמה תא בוזעל תורשפאה הנתינ
 תא רתוי דוע לליד רשא רבד ,תירבה תוצראלו לארשי ץראל ועיגהו תונמדזהה

 .רבכמ הז תוקמוצמ ויה יכה ואלב רשא תוליהקה

 ןירותסמהו םיזרה ץרא

 יניעב .סורוטאפראק תא תוידוסו ןירותסימ לש הריוא הפפא דימתמו זאמ

 ןימכ וז הנידמ הווהמ הזה םויה דעו ,םלענ רבדל סורוטאפראק הבשחנ םלועה תונידמ



 זמש םדק יררה רפש

 רקבל םיאבה תוישפוחה תוצראהמ םיריית ינפב תרגוסמו הרוגס התויהב ,רתסנ זר

 תשמשמ איהו ,דאראג'זואל ראווגנואמ בסוה סורוטאפראק תריב לש המש .רוזיאב

 םע היסור לש היתולובג םישגפנ הז םוקמב .תיטייבוסה הניארקואל הסינכ רעשכ
 לודג רחסמ דקומלו זכרמל הכפה ךכ םושמו ,הינמורו הירגנוה ,היקבולסוכ'צו ןילופ
 .דחוימב

 עיטאפראקאז" :ומשש ןולמב ןסכאתמ ראווגנוא ריעב רוקיב ךורעל אבה ריית
 וניאו ,תיסורה תשלובה לש ינדפק חוקיפ תחת חרואה ןותנ ותוהש ןמז ךשמב ."'לטוה
 קר עוסנל היה רתומ (1988) ח''משת תנש דע .הצור אוהש ןכיהל עוסנלו עונל ישפוח

 טסוחל דחוימבו תורייעהו םירעה רתיל וליאו ,שילעסו זאסגערעב ,שטאקנומ םירעל

 וליקה (1989) ט"משת תנשמ .הרוסא התיה םהילא הסינכהו עיגהל היה רשפא יא
 ,טסוח ריעב ללוכ תורייעהו םירפכה רתיב םג רקבל וריתהו םהיקוחב תונוטלשה
 .וב ןוללו ראווגנואב ןולמל בושל םיבייח ברעב לבא

 תואמ ךשמב םש החרזש רחאל ,סורוטאפראקב תודהיה לש השמש העקש ךכ

 דימ םשל ובשש ,האושה ידירש ,םידוהיה ידי לע וצפושש שרדמה יתב המכ .םינש

 ומרחוה ,הליהקה לש םיינחורה םייחה לוהינל זכרמכ ושמיש רשאו ,המחלמה רחאל

 ראווגנוא ריעב ,לשמל ,ךכ .ןילוח לש שומישל בסוה םדועיו ריעה תונוטלש ידי לע
 וחתפ טסוח ריעב וליאו ,יתלשממ םידרשמ תיבל לודגהו ראופמה תסנכה תיב ךפה

 .תורוחס ןסחמל ךפה '"'םייח יצע' שרדמה תיבו ,ידיסחה תסנכה תיב ןינבב עונלוק תיב

 .גלש תלופמב הנבמה טטומתה סנ ךרדב קר

 םיבר תסנכ יתב םימייק סורוטאפראק לש םינושה היקלחב םירחא תומוקמב
 עגרה ןמ רבכו ,וללוח הלא תסנכ יתב םג םלוא .האושה רחאל וחתפנ אל ללכש

 שומיש םהב השענ םויכ .םלוכ תא ומירחה ,רוזיאל םיטסינומוקה וסנכנ ובש ןושארה

 .תונוש תורטמל םיימוקמה םיזוחלוקה ידי לע ןכו תיטסינומוקה הגלפמה ידי לע

 טסוחב לודגה תסנכה תיב תלצה

 םיבר ורתונ אל ,סורוטאפראק יבחר לכב םירוזפ ויהש םיברה תסנכה יתב לכמ

 ,טסוח ריעב לודגה תסנכה תיב ,דחא אלא רתונ אל םהיניבמ ףאו ,םלית לע םידמועה
 האמה עצמאב ,רעושמה יפל ,הנבנ הזה תסנכה תיב .םיללפתמה להקל ןיידע חותפה

 .םיליבקמה תובוחרה ינש ינפ לע ערתשה החטשש ,תיקנע רצח התיה וביבס ,ש"יה
 ויה וללה םינבמב .טסוח תליהק דקומ ,הכותבש םינבמהו וז רצח התיה האושה ינפל



 םדק יררה רפש חמש

 .טסוחב לודגה תסנכה תיב



 טמש םדק יררה רפש

 י'הרות דומלתי'ה לש תותיכ רפסמ ,הבישיה ןינב ,הליהקה תודסומ ידרשמ םימקוממ
 .דועו ריעב

 תסנכה תיב תא סורהל טסוח ריעה תונוטלש וטילחה (1958) ח"ישת תנשב
 ןפואב הרפוה םתמיזמש אלא ,יטסינומוק ןודעומ תונבל ונווכתה ומוקמב .לודגה
 טסוח ריעהמ לארשי תושנ .יטסינומוקה רטשמב תיתרגיש יתלב הרוצבו דחוימ
 ,תונוטלשה לש הקזחה דיה דגנ הבר הזועת שרד רשא רבד ,ץרפב דומעל ונגראתה
 .הלודג הרובגבו בר ץמואב ,ץרמה אלמב ולעפ ןה ןכ יפ לע ףא םלוא

 ופסאנו וצבקתה םיכומסה םירפכהו תורייעה ןמו ריעהמ םישנ תואמ המכ

 לוק ומיקהו תוזרכ ואשנ םישנה ,תרעוס התיה הנגפהה .תסנכה תיב ןינב דיל הנגפהל

 לע קר יכ תונוטלשה לע ומייא תוניגפמה םישנה .המיזמה דגנ םקעזב לודג שער
 םלוא ,םירטוש תורשע ושח הנגפהה םוקמל .םתינכות תא עצבל וחילצי ןהיתופוג

 תוחורה ועגרנש רחאל קר .ןהלש לע ודמע רשא םישנה תא ללכ עיתרה אל רבדה

 יגיצנל תוניגפמה םשב התנפ םעונ ירבדבו להקה ךותמ תחא השא המק ,אעמק
 .תונוטלשה

 דחאש תובר םינש רבכ ונתוא םידמלמ םתא ירה" :ךכ הרמאו החתפ תמאונה

 הנהו .תותדהו תומואה לכ ןיב אלמה ןויוישה אוה יטסינומוקה רטשמה תונורקעמ

 תיב קרו ,ריעב ןנשיש תונושה תותכה לכל תוירצונ תויסנכ רשע תומייק טסוח ריעב

 תודגנתמ ונניא .התביבסבש םידוהילו טסוח ידוהי לכל םייק דחא ידוהי תסנכ

 םלוא תומיכסמ ונא ,הפיסוהו תמאונה הרמא ,הזה ידיחיה תסנכה תיב ןינב תריתסל

 . . ."רותב ינשה קר היהי ידוהיה תסנכה תיבש ,דחא יאנתב קר

 וב תומייקתמ ףאו ,ולית לע טסוח ריעב תסנכה תיב דמוע הזה םויה דע ,םנמאו

 לכב ליעפה ידיחיה תסנכה תיב ונה ,הזה תסנכה תיב ,רומאכ .םידחוימ םימיב תוליפת

 תסנכ יתב ורתונ אל שטאקנומו ראווגנוא תובושחה םירעב וליפא ,סורוטאפראק

 .םוקמב ידוהיה רוביצל

 הטילפה תיראש תדמשהל תינטש תינכת

 תוצעומה-תירב ימש תא םירוחש םיננע וסיכ (1953) גייישת תנש רדא שדוחב

 העווז תועומש וצופנ םימי םתואב .טרפב סורוטאפראק לש הימש תאו ללכב

 ל"'ר הילכ תושעל ,ןילאטס יטייבוסה ןדורה לש הלפא תינטש המיזמ לע תודירחמ



 םדק יררה רפש נש

 םש ,ןא'גדיבוריבב הריזג ץראל תינומהה םתחילש תועצמאב תאזו ,היסור תודהי לכל
 .וייח טילפו דירש םהמ ראשיי אלש דע ,תופיגמו תולחמ ,בערב םהינומהב ועונגי

 ורבטצהש תובר תויודעמ עודיה לככו ןילאטס לש הנורחאה ותפוקת וז התיה
 התיה דחוימב ךא .ולש רתויב תופירחה ףוריטה תופקתהמ תחאב ןותנ היה אוה ,זאמ
 ינטשה וחומ .ותוצירע ימוחתב םיקנאנהו םילבוסה םידוהיה ינוילימ לע הכופש ותמח
 היה .םידוהיה לכמ רטפיהל לכוי ןכא התרגסמבש המיזמ עצבל ידכ תונתחדקב לעפ

 האושה השחרתה הכלהמבש הינשה םלועה תמחלמ םויס רחאל םינש רפסמ קר הז

 םדי העדגנ ובש םוקמב ךישמי יכ טילחה ןילאטסו ,הפוריא ידוהי לש הארונה
 .םיצאנה לש תירזכאה

 םינשבכ ,תוומ תונחמ תיינב לש "'תלברוסמ' הטישב ולעפש םיצאנכ אל ,םלואו

 הריהמ רתוי הברה הטישב רבדה תא עצבל לגוסמ אוהש ןילאטס טילחה ,םיזג יאתו

 רטשמה ידגנממ םישנא ינוילימ השמחו םירשעמ רטפיהל ודיב הלעש ירחא .הטושפו
 ידוהי ינוילימ יפלכ ךרד התואב ךישמהל אלא ול ןיאש הנקסמל עיגה ,יטסינומוקה

 ,אופיא ,ךכ .סורוטאפראק ידוהי לש םיריישה ירייש םכותבו ,תוצעומה תירב

 ךפהיתש ןא'גדיבוריב תקילבופירל םידוהי ינוילימ לכ תא ריבעהל תינכתה השבגתה
 םיכרצו ןוזמ תקפסא םהמ עונמל ,םידדצה לכמ בטיה ףקומו רוגס ,לודג רגסה הנחמל

 ןילאטס הוויק הזב .ףרוחה ימיב דחוימב ,בערב םש ועווגי םלוכש דע ,םירחא םיינויח

 .תיטייבוסה היסורב תידוהיה הייעבה תא דימתלו תחא רותפל

 -תלילע איצמה ינטשה וחומב .ירוביצה עקרה תא ךכל ןיכהל בטיה גאד ןילאטס

 .היסור לש עדמה ישיא יבוט םע ונמנש ,םיידוהי םיאפור לש הלודג הצובק דגנ םד
 .תחלצומו תידוסי התיה םינומהה לש חומה תפיטש .ולש תא השע הלילעה םוסרפ

 הלילעה תא להנל ידכ וחוכ אולמב םתרנ ,הירב ןיטנלוו ,םימי םתואב .ב.ג.קה שאר

 .בר יבמופב ומסרופ ''םהיתואדוה''ו םהיתוריקח רבדו ורצענ םיאפורה .הידדצ לכמ
 םידוהיה דגנ הריזג לכ וללה תוביסנבו ,לכ ןיעל "'חכומ"' היה רבכ 'ידוהיה רשקה"'

 .תירשפא התיה

 תינכת עוציבל תונכהה .ינומהה שוריגה לש הליפאה המיזמה המקרנ ךכ
 ולחה היסור יבחר לכב תבכרה תונחתב .ריהמ בצקל וסנכנ תיטסינילאטסה הדמשהה
 הריזג ץראל שוריגל ועבקנש םיפלאה תואמ תא טולקל ודעונש תונורק יפלא זכרל

 םוי ךלוהו ברקתמ ןכאש םינמיסה וברתהו דחפה רבג םויל םוימ .ןא'גדיבוריבב

 ט"'י אוה ךכל דעונש ךיראתה יכ ,ורמא תוכמסומו תוינשקע תועומש .ינומהה שוריגה

 .(1953 ץרמב 6"ה) ג"ישת רדא



 אנש םדק יררה רפש

 דסומה ,"ורויבטילופ''ה לש המכסהה קר ןילאטסל השרדנ ,לכה תא ןיכהש ירחא

 .ינתמיאה ץירעה ליבשב היעב םוש הז רבד הוויה אל ,ליגרכ .מ"הירב לש ןוילעה

 .שקיבש המ לכ ול ורשיאו וידיב קחשמ-תובוב אלא ויה אל "ורויבטילופ"ה ירבח
 -תבישיל "ורויבטילופ''ה םוניכ לע ןילאטס הרוה ,ןכומ היה לכהשכ ,רומאכ ,םנמאו

 תוצעומה-תירב ידוהי לש שוריגה וצ לע םירבדמה םיכמסמה לכ.הפוחד הליל

 .םינכומ ויה רבכ ,סורוטאפראק תודהי לש האושה ידירש תא םג ,ןבומכ ,םכותבו
 הלאכ "ורויבטילופ"ה ירבח ןיב שיש ררבתה .השיערמה העתפהה האב ןאכו

 -תרסחו הקזח התיה םוקמב המקש הרעסה .םותחל םיברסמ םהו וצל םידגנתמש
 לע חורצל ליחתה אוה .וב הזחא ףוריט לש תיוועו ללותשהל ליחתה ןילאטס .םידקת

 הארנ רשאכ .ודיב רבדה הלע אל םעפה לבא הדוקפה לע דימ םותחל םישנאה

 רודכב חליפו וסיכמ ןטק חדקא ץיבונגכ רזל רשה איצוה - רתויב םייאמ ןילאטס
 .ץירעה חצורה לש ותקר תא דחא

 הנהש לילעב חכוהו תוצעומה-תירב ידוהיל שחרתהש רתויב לודגה סנה הז היה

 !לארשי רמוש ןשי אלו םוני אל

 .הלודגה תיטסינומוקה עשרה תוכלמ לש לזרבה-תמצועב םוסרכה לחה זא ינמ

 רבכ ,בי'נשת תנשב ,רבד לש ופוסב לבא ,תוכורא םינש ךשמנש ךילהת הז היה ,םנמא
 .תיטסינומוקה הכלממה ירמגל הסרקו הלפנ דציכ ,לודגה אלפב ולוכ םלועה האר

 ינוילימ םכותבו ,םישנא ינוילימ תואמ לע רגסש לזרבה-ךסמ .ולפנ ןילמרקה תומוח

 םכותב ,םיממוקתמ ינומה ידיב ץפונו ץתונ יטסינומוקה לילאה .ירמגל לפנ ,םידוהי

 ןמ הקומעה םתבזכאל יוטיב ךכב תתל רמוא ורמג רשא ,רבעשל"םיטסינומוק הברה

 יטסינומוקה בזכה ףשחנ ואולמו םלוע לבק .ינתמיא לילא רתואל ודגסש הדיגסה

 סרה ךיא םלוכל רורב התעו ,םינומהל החוור רשוא קינעהל רמייתהש ,לודגה
 הלעמל ךשמב םהמ הקשענש ,םידוהי ינוילימ םכותבו ,תיקנע הנידמ ןיטולחל

 .םידוהיכ תויחלו ןימאהל תיסיסבה תוכזה הנש םיעבשמ

 הבכ םרט תושיגנהו תופידרה לכ תורמל יכ ונאצמו וניאר ךסמה תסירה םע

 תובבלב שוחלל הכישממ תידוהיה תלחגה .לארשי תונכשמב יחצנה ידוהיה רואה

 ןיבמ םיטעמ אל .שחכו ןודז רטשמ לש תונברק ויהש ,לזרבו ינע יריסא ,וניחאמ םיבר

 ונצראל רורדהו החונמה לא ועיגהו אכבה-קמעמ תאצל 'ה ידסחב וכזש םיפלאה תואמ

 ינדא לע םהיתוחפשמ ינק תא שדחמ םינוב ,ישפוחה םלועה תונידמלו השודקה

 .אבס לארשי ךרד יפל ,תודהיהו הרותה
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 העבשו םישולש קרפ

 ה"שת לולא שדוח

 ,רורחשה רחאל ,הי'שת תנש לש לולא שדוחב תוחילסהו םימחרה ימי עיגהב

 םימיב םעפ יא ןאכ הררש רשא הנימב תדחוימה הריואה תשגרומ התיה אל רבכ

 ,ןאכ השגשש תראופמה תודהיה הירחא הריתוהש קירה ללחה תא .הלא
 המב אלמל היה רשפא יא ,המויאה האושב לילכ הברחנו ,שוראמראמו סורוטאפראקב

 רחאל ,הרוחש הרמב םינותנ ויה ןאכל ורזחש םיטעמה םישנאה .הטילפל רתונש
 םה .תוירגנוהה הדובעה תוגולפו זוכירה תונחמ לש םירוסיהו תורצה לכ תא ורבעש
 ויה רשאכ ,תרוכה םהילע הלע םרטב םוקמה יגהנמו ראופמ רבעב רכזהל קר ולכי

 הניחת ליפהלו ,תובאה ירבק לע חטתשהל ,תורבקה יתבל תכלל םיגהונ םוקמה ינב
 ידי לע םלאגיו םעישויו תובוט תוריזג םהילע רוזגיש םימורמ בשוי ינפל השקבו

 םימיה ןמ ,תאזה תעב ולעו ופצ רשא ,קוחר אלה רבעה ןמ תונורכזה .וקדצ חישמ

 יכ םהל רורב היהש םילוצינל בר רעצ ובסה ,החפשמה גוחב םיגחה וגוחנ םהבש
 דוע השק .האושב התפסנ םתחפשמ לכש ירחא ,םדבל םיגחה תא וגגחי םה הנשה
 תובא ירבקל וליפא וכז אל רשא ,וללה םילצומה םידואה לש םתשגרה התיה רתוי

 .םהילע חטתשהל ולכויש ידכ

 םידיחיה תסנכה יתבב תומוקמה לכמ םיטילפה ופסאתה ו''שת תנש סורפב

 וללפתה םירופיכה םויבו הנשה שארב .המחלמה רחאל ,םירעב הטילפל ורתונש

 .הרותה תחמשב וידחי וחמשו תוכוס ושע תוכוסה גחב ,תסנכה יתבכב אתווצב

 ,םידומלגו םידדוב םיארנ ונא דציכ ונתוארב ,תועמדמ קנחנ וננורגו טבצנ ונביל
 ןיב םיטילפה וכלהתה ץיקה ימי לכ .הנשה םיגחב וניתוחפשמ ינבמ ןאכ ונל רסח ימו

 ינשבכמ םהיתוחפשמ ינבמ והשימ בושי ילוא יכ הווקת ךותמ וכיחו תוברחה ייע
 התיה תואיצמה לבא .שדחמ החפשמה דוחיאל םהיתווקת תא ודביא אל ןיידע .שאה
 התיבה עיגהש טילפ לכ ,תושדח בויא תורושב ומע איבה רקוב לכ .לכהמ רתוי הקזח

 .התיבה רוזחי אל ימו זוכירה הנחמב ריאשה ימ תא ,וילע רבעש המ לכ לע רפיס

 ?ייתכלל ןאליי הלאשה ,התע תעל ,הרסינ םיללמואה םיטילפה לש םמלוע ללחב

 ימ וליפא ,תאז דבלמו .ויתובא תשורי לע תבשלו ןאכ ראשהל קשח היה אל דחא ףאל
 לכ תא שדחמ תונבלו וישכע םוקל תוחוכה תא וב היה אל ,תודעומ וינפ ןאל עדיש
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 ואר אל םירחא םיבר םלוא ,םיטדוסה לבחב ובשייתהש הלאכ ויה םנמא .תוברוחה

 ,םחור יפל םהידלי תא םש ךנחל ולכי אלש ינפמ לכ תישאר .םדיתע תא הז םוקמב
 תאטח םימואל דסחש אוה עודי ירה ךוניחה תויעב לע רבגתהל היה רשפא םא וליפאו
 יכ ונמצעל ונראית ,תוער אבינ בלה .םיכ'צה לש םביל בוט לע ךומסל רשפא יאו

 ושרגי רשא דע םהל וקיציו חונמ םידוהיל ונתי אל םש םיררוגתמה לארשי יאנוש

 .ולביקש ינמרגה שוכרהמ םוקלסיו רוזיאהמ םתוא

 םידודנה לקמו הלוגה ילכ

 תפותה איגמ םיטעמה םילוצינהש היה הארנ רבכש רחאל רצק ןמז הנהו

 וצלאנ ,הוולשו החונמל םוקמ םהל ואצמ תוירגנוהה הדובעה תוגולפמו תיצאנה

 .םידודנה לקמ תא םדיב תחקלו ,םהל הלוגה ילכ תא זוראלו בושל וללה םידוהיה
 דונל םיאצוי םה םעפהו ,םהיתובא תלחנמו םתיבמ בר רעצב דרפהל םיצלאנ םה בוש

 תעב ןיטולחל תוממוש וארנ םיכרדה .רעושמ יתלב ןמזלו עודי יתלב ןווכל ץראב

 םאיצותש תבכרה תנחת ןווכל םידעוצ םהב וארנ האושה יטילפ טעמ קרו ,איהה

 תוליהקה ידירש םהל םיכלוה .ישפוחה םלועה לא תיטסינומוקה םישחנה תרואממ
 קפס ,םייח הפמ ואציש םהל עריאש סנ לע םיחמש קפס ,םירהרוהמ תוידוהיה

 התע יכ אוה םהל רורבש המ ,םתארק רשא האלתה לכ לע ללכב םה םירעטצמ

 .עובקה םניק תא םיקהל ולכוי ובש שדח םוקמ ,רהמ שיח ,אוצמל םגו ,שפחל םהילע

 םיאור םה הנהו ,םיידי יבחר תודש ךרד תרבוע םישדחה םירוקעה לש םכרד

 ,םהיתודש ילובי תא םיפסוא םה .םתכאלמב םש םיקוסע םיינתורה םירכיאה תא
 םיארנ םירחא .םהינסחמל םתוא םיאיצומ ןכמ רחאלו ,דועו סרית ,המדא יחופת
 .תומהבל אופסמ ןתמל םתוא תרשי רשא תחשהו שקה תא םתיבל םיליבומ םהשכ
 ירכ ןיבמ .הנשה לש חלצומה לוביהמ םיצורמ םה ,ידמל ןוצר יעבש םיארנ םינתורה
 םהינפ לע .וחאב םהיתומהב תא םיעורה םיריעצה םיצקשב ןיחבהל רשפא הערמה
 םה.התומכ שוגפת םוקמ לכב אלש םייח תלהצ ןימ ,הנימב תדחוימ החמש תרכינ
 ימב םתוא םילבוט ,בטיה וככרתהש רחאלו ,שאה לע המדא יחופת ,םתאנהל ,םילוצ

 רדס תא וליכש רחאלו .לודג ןובאיתבו הבורמ האנהב םהיפל םתוא םיבחותו חלמ

 סרח תודאנ ,םהילטלטמ ןיב ךשוממ טוטיח רחאל ,םה םיאיצומ ,םהלש הליכאה

 ,םיוולשו םיטקש םיארנ וללה םירענה .היוורל םתוא םיתושו ,תונייעמ ימב םיאלמ
 םיטילפה תא םיוולמ םה חצר יטבמב .םהיניע ןיבמ םהל תדקוי םידוהיל םתאנש ךא
 םינש ךשמב הילע ולמע רשא םהיתובא תלחנו םתיב תא םיבזועו טאל םידעוצה

 .תובר
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 היה ,ונתלחנב ונבשי םהבש םיבוטה םימיהמ וננורכז תא וררועש םירבדה דחא
 תומותר ,םירגנוהה םירכיאה ידי לע תוגהנומה ,בורכ ינעטמ תוסומעה תולגעה הארמ
 ברעתמה דחוימו ברע לילצב םישקשקמה תשוחנ ינומעפב םירוטעו םיהובג םיסוסל
 תא םיאיבמ םה ימל ?םיעסונ םה ןאל ,ונמצעל ונבשח ,אלפ .םיסוסה תרהד תולוקב
 ,וללה תולאשה לע תובשחמב זכרתהל השק לבא ?הריכמל תאזה הרוחסה לכ
 חרוא לע ץיקהב םימלוח שממ ,בורקה רבעה לא םיעוגעג בורמ םילפרעתמ םישוחה

 לכ םע ונתיבב ונייה דועש תעב ,ןאכ םיאור ונאש הזל המד שממש ונלש םייחה
 .ץיוושואב םשה שודיק לע ודקענש וניתוחפשמ

 ידכ םירעה לא ויתסה ישדוחב תאצל םירגנוהה םיליגר ויה הנשב הנש ידמ

 םידוהיה לש ירקיעה ןוזמה היהש בורכה תא טרפבו ,םהיתודש ילובי תא םש רוכמל
 םירעה תוצוחב ובבוסו ,וללה םינתרקה ואצי םירפכה ןמ .ףרוחה ישדוח לכב טעמכ

 ויה ךכ .בורכ ינעטמב תוסומעה םהיתולגעב ,עוואלאוו ,שטעט ,שילעס ,טסוח
 ועיגהש דע ,םתרוחס תא םש םירכומו םירפכהו תורייעה לכב םירבוע םירגנוהה

 לא םירהה יתכרימ םילתפתמה םירצה םיליבשב ולע םשמ .ןיסאיו בוחארל

 ,רעטסירב לא ,םיהובגה םירהה יבושי לא ועיגה וללה תולקלקעה םיכרדב .םהיתוגספ
 םהיתולגעשכ םתיבל םילהוצו םיחמש ,םיבש ויה ןכמ רחאלו ,ףיהארדל וליפאו

 .המילש הנשל הסנרפב םישודגו םיאלמ םהיסיכו לכמ תוקיר

 ויה םשלו ,וללה םידדונה םירגנוהה םינרגתה םידמענ ויה רפכה לש ורובטב

 ויה הזה בורכהמ .בורכ םיאלמ םימלש םיקש םהמ םינוקו לארשי ינב וניחא םיאב

 םיחמש וישכע .תבש דובכל םידחוימ םימעטמו לוחה תומיל לכואה תא םיניכמ

 יכ םישח םניא םה םתלוויא בורב לבא ,םתדלומ תא םיבזוע ונאש לע וללה םירגנוהה

 .םיבשוי םה וילע ףנעה תא םיתרוכ םה

 ,הירגנוה תא ואציש םידוהיה םיטילפב םהה םימיב ויה תושודג תבכרה תונחת

 האיציל םינכומה םיטילפב הסוכמ היה הנחתה חטש לכ .שוראמראמו סורוטאפראק

 תונחמב םש בשייתהל תנמ לע הינמרגל םירחא ,הילטיא ןווכל םקלח ,ךרדל

 ,וא תירבה תוצראל עוסנל הנושארה תורשפאה םדיל אובתש דע תוכחלו םירוקעה

 .לארשי ץראל תולעל ףא ילוא

 .יפ.יד םירוקעה תונחמב

 האמ .םידוהי ברח יטילפ ףלא םיעבראו האמכ הינמרגב ואצמנ ו"שת תנשב
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 .םיטירבה תטילשל ןותנ היהש רוזיאב רתיהו ,יאקירמאה רוזיאב םהמ ףלא הרשעו
 תולוח תונב ןכו ,שוראמראמו סורוטאפראקמ םיבר םיטילפ ויח ןזלעב ןגרעב הנחמב
 תונוש תולחמ לע ורבגתהש ירחא ,םיסינ יסינב ,םייחב ראשהל וכז רשא תושושתו
 .המחלמה רחאל ןתוא ודקפש

 .רורחשה רחאלש הנושארה הפוקתב תונחמה יבשוי לע ורבע םישק םימי

 לודג רוסחממ ןכו תופורתבו דוגיבב השק רוסחממ ולבס םהב וררוגתהש םיטילפה

 ,תירבה תוצראב םיידוהיה םינוגראהמ הלודג הרזע העיגה רתוי רחואמ םלוא .ןוזמב
 רתוי הברה רפתשה בצמה .תופורתו ,לכאמו השבלה ירבד לש תוליבח וחלש רשא

 איבה תוכורבה ויתומזויבו ,הלועפל סנכנ טניו'גה ןוגריא רשאכ ,רתוי רחואמ בלשב

 ידמימ תא ,םילימ המכב ,ןאכ ראתל השק .םיטילפה לש םתשגרהב הלודג הלקהל
 םלש רפס .יד היה אל דחא קרפב םג ,ךכב ואיבהש תלעותה תאו ושיגהש הרזעה
 ףד ומשר ותועצמאבש ,םהלש הלצההו הרזעה רופיסל שידקהל ךירצ היה לודגו

 םהל הדות יריסא םה םויה דע רשא ,םיטילפ יפלא ויחה רשאכ ,תולועפ לש ריהזמ
 .םדי לע ולצינש םהייח תא םהל םיבייח םה יכ םישיגרמו

 תומואמ םיטילפ םג םידוהיה םיטילפה ןיב םיברועמ ויה .יפ.ידה תונחמב
 היה ולא לכב הוושה דצה .םירחאו םיניארקוא ,םירגנוהו םינלופ םג ויה םהמ .תורחא
 וקבדנ ינגילוחה םזיצאנה יקדייח רשא ,םיחצורו םיעשר ,םיבנגו םיעשופ ויה םלוכש

 ,ינמרגה אבצב ותריש רשא םיבר םיניארקוא םג ויה וללה םייוגה םיטילפה ןיב .םהב
 רהנל רבעמ ינומהה חצרה עוציב תעב וניתויחאו וניחא תדמשהב ליעפ קלח וחקלו

 ,"שאלינ" תגלפמ ישנא םירגנוה םג םש ואצמנ ןכ ומכ .ב"שת תנשב רטסיינד
 ידוהי תא איבהל ,ש"מי ןאמכייא חצורל ועייס רשא ,יטסילאנויצאנה ןויערה יכמותמ

 .ץיוושוא הנחמל ,וניתובא תאו ונתוא ,הירגנוה

 תתל םהילע היהי אמש ששחמ םהיתבל בושל ודחפ ,טושפ ,וללה ארפה תויח

 ךכ םושמ .ועציבש םיעשפנה םישעמה לכ לעו וכפשש ברה םדה לע ןובשחו ןיד םש

 םינותנ ויה בר אל ןמז ינפל דע רשא םיטילפ ונכש םהבש תונחמל סנכהל ופידעה

 חצר תולועפלו םיארונ םזידאס ישעמל ,תפות ייוניעל םנוצרכ םהב תושעל םהידיב

 .תוילאטורב

 תוניסחמ ונהנ הירגנוהמו ןילופמ םידזה םהירבחו םיניארקואה םילבחמה
 הדוקפב הרוה רשא ,רואהנזייא לרנגה ,יאקירמאה שוביכה רוזיא דקפמ םהל קינעהש
 לש ותנבה התיה וז .םהיתבל בושל םצלאל אלו וללה םיעשרה תא שרגל אלש

 יללכ לכ יפ לעש ,םינכוסמו םירומח םיעשופל ינידמ טלקמ קינעהל ,לודגה דקפמה
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 ,המויאה הדמשהה ירחא ינחור ןוילכמ לארשי תלצה ימי ירבדב

 ר"ומדאה ,םאטשרבלה הדוהי לאיתוקי יבר לש ומש תרחי

 יטילפ ןיב הרות לש הלוע סיקה אוה .בהז תויתואב גרובנזולקמ

 הפונתב .סברקב רוצאה צוצינה תא ברח ידירשב תיצה ,האושה

 תובישי סירוקעה תונחמ רשע השמחב םיקה רוצעמ תעדוי הניאש

 תומצעה היחה דודיעו סחונ יפטנבו ,יהטילפה תיראש" תודסומו

 .תושביה
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 ןוועב םעישרהל ,ןידל םדימעהל הפוחד הבוח התיה יתרבחה רסומהו ישונאה קדצה

 יכ הלוכ תושונאה עדת ןעמל ,םודרגל םתולעהלו םדא ינב יפלא לש יקנ םד תכיפש

 םעב עגפ םא םג ,ושנוע לע אובל חצור לכ לש ופוס יכו ,רקפה וניא תוירבה לש םמד

 ,ןידל םדימעה אלש המב קפתסה אל רואהנזייא לש ימצעה רסומה םלוא .הנגה רסוחמ
 אלא ,םמויק םצעמ םלעתהל ,תוחפה לכל וא הינמרגמ םשרגל םיכסה אל וליפא אוה
 הלא ומכ ,תודחוימ תויוכז םהל הנקהש דמעמ ,המחלמ יטילפ לש דמעמ םהל קינעה

 ,המחלמ יעשופ יפלא לש הצובק הפסאתה ךכ .רבעשל תונחמה יריסאל ויהש
 לכבש ,םילפא לעילב ישנא םלוכ ,םיבלסוגויו םיניארקוא ,םיתפרצ ,םינלופ ,םירגנוה

 ואצמ רשא ,םירורא םיימשיטנא ,ןותחתה םלועה ישנאל םיבשחנ ויה תרדוסמ הנידמ
 .םידחוימ םיפירצב ונכוש ףאו ,םיטילפה הנחמב חוטב טלקמ םמצעל

 ,הארונה המחלמה רחאל םג םינוסחו םיאירב וראשנ וללה םירוראה םיעשרה
 םדה יקרועב םרזו ,סגה םפוג יאת לכב עולב היה םדי לע דדשנש ידוהיה שוכרה

 ידוהילו ,תירזכאה המחלמב ערכוה עשרה ןוטלשש רחאל ףאו .םהלש םימשוגמה

 .תוקולעכ םמד תא םיצצומ וללה םילבנה ויה ,תצקמב חנוה הטילפה תיראש

 םדיב הלע ךכו ,םיאקירמאל רובחל וחילצה תולכונו תונפנח ישעמ תועצמאב
 תוסח לביק לכהש ןבומכו ,תונחמב םילשומכ תונמתהלו חתפמ תודמע לע טלתשהל

 תא בטיה ולצינ תונחמה ידקפמל ונמתה רשא המחלמה יעשופ .האלמ תיאקירמא
 וחצרש רחאל ףא .םידוהיה םיטילפה לש םמד תא זיקהלו ךישמהל ידכ םדיקפת

 .םהיתומצע לכב הרעבש םידוהיה חצר תוואת העגרנ אל דוע ,םידוהי ינוילמ הששכ
 השירדב ,תירבה תוצראב םידוהיה םיגיהנמה ולהינש ךשוממו השק קבאמ רחאל קר
 תונחמב םידוהיה תא ודדנב ,"םירחאה םיטילפה''מ םידוהיה םיטילפה תא דירפהל
 תושונאה תאלחמ םיללמואה םילוצינה תא וקיחרה רשא זאמ ,ןכאו .םידחוימ

 .םירוקעה תונחמב הבישיה ,תצקמב ,הלקוה ,תאזה תזכורמה

 לארשימ תושפנ תאייחהו הרותה רוא

 עייסיש םדא חוכב רוסחמ ,התיה רורחשה רחאל ורצונש תושקה תויעבהמ תחא

 ,םירוהטו םישודק םדב היוורה המדאה לע .םיטילפה לש דוריה לארומה תמרהב
 תוישפנה םהיתוקוצמ לכמ רתויב השקהו ,םיצוצרו םירובש םידוהי תובבר וכלהתה
 אלל ורתונו וררועתהש תובקונה תולאשה תובקעב ועלקנ הילא הארונה הכובמה התיה

 םיאנתה תובקעב ,םהב וקלש תופירחה תולחמהמ טעמב ואירבהש רחאל .הנעמ
 םלוכ תא ףפאש דבכה םלהה ןמ וששואתהו ,תונחמה תפוקתב ויח םהבש םיעורגה
 ןיבהל ושקתה םה .תושגר תלוברעמ ךותב םמצע תא םישנאה ואצמ ,רורחשה רחאל
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 .דבכ ךכ לכ שנוע םהילע אבש ואטח המו ועשפ המ ,םהל הרקש המ םהל הרק עודמ
 תוהקהל תוסנלו םחור תא דדועל ףוחד ךרוצ היהו ,םישאוימו םירמרוממ ויה םישנאה
 תומשנה תא חמשלו דוריה לרומה תא תולעהל ,תובקונה תולאשה לש ןדוח תא
 תא ררועל היה םחוכב רשא ,הרות ילודגו םינבר ,תונחמב ,אופיא ,ורסח .תואכדנה
 ךרוצ היה תאז דבלמו .םירסוימהו םירובשה תובבלה תא םחנלו ,תומודרה תומשנה
 ,םיריעצ םירוחבב לפטל ךרוצה ררועתה םגו ,םייתרותה םייחה לש שדחמ ןוגראב
 ךרוצ היה .שעמ רסוחבו הרומג הלטבב ,םיממעושמ וכלהתה רשא ,םידליו םירענ
 ףא םלח אל שמוח וא ארמג דומיל לע .רשיה ךרד לא םתולעהלו םדדועל ,םקזחל
 זכרתהל היה השק םגש אלא ,דומילל שדוק ירפס ורסחש קר אל ,םהה םימיב דחא
 לש םילימל קר ופיצ םיטילפהו ,החונמ ונתנ אל שארה תא ודרטש תובשחמה ,וב

 ... "ימע ומחנ ,ומחנ" :םהל רמאי רשא לוקל ,דודיעו םחונ

 ,לארשי ץראמ תובישי ישארו םינבר םירוקעה תונחמב ורקיב איהה תעב ,ןכאו
 םייח חור חיפהל םהיתונויסנב םיבר םיצמאמ ושעו ,הילגנאו תירבה תוצרא
 לע יהנ לוקב וננוקו ודמע וללה םילוגדה םינברה .םיטילפה לש תושביה םהיתומצעב

 םיחא'" :םילצומה םידואה ינפב וננחתהו ודמע םישגרנ תולוקבו ,ארונה ןברוחה
 םתא םיבייח ,ןכ םאו ,הטילפל ורתונ םכמ רפסמ יתמ קר יכ וחכשת לא !םירקי

 ,תורודה תופיצר לש בהזה תרשרש תא תווטלו ,תרתונה תידרחה תודהיה תא טוונל
 ."תורוד ירודמ הורזשו הילע ולמע םישודקה םכיתובא רשא תרשרש התוא

 תולועפב וקסע רשא םילעפמ לש תשר וחתיפ םייתדהו םיידרחה םינוגראה

 ילעופ" ,"לארשי תדוגא' יחילש .תושעל םדי לאל היה רשא לככ ועייסו תוכרובמ

 ,תירבה תוצראמו לארשי ץראמ ''יחרזמה''ו "לארשי תדוגא יריעצ'" ,"לארשי תדוגא
 יתב תוסירה תמקהל םתלוכי בטימכ רוזעלו לועפל ולדתשהו תונחמה לא ועיגה

 .לארשי

 ןמז .תובישי ןגראל ,חטשב םיליעפ ויהש םינברה ולחה ,ולא תולועפל ליבקמב

 ,"דלאוונרעפ" תבישי :איה םהבש הנושארהו ,תובישיה ומקוה רורחשה רחאל רצק
 תבישיו "םייהסלעצ'" תבישי ,ןזלעב ןגרעבב "לארשי תיראש"' תבישי :ומקוה ירחאלו

 .הילטיאב '* הלוגה רואמ"

 קלדנ ,םידמול םתוא לש םבלב יובכ היה הרותה רואש בר הכ ןמז רחאל ,הנהו
 .הבישי ירוחב םתוא ינפ לע התארנו הבש תידוהיה הרוצה .םיקחרמל חרזו ריאה ,בוש
 הדמתהב ודמל רשא םירחאו םיידיסח םיכרבא ,תואיפו ןקז ילדוגמ םירוחב וארנ בוש
 דומילב םירבדו ןידה ,ארבסהו תודמולה ,ארמגב םילופליפה .הנווכב וללפתהו
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 .תונבל רפס יתב םג ומקוה ,תובישיל ליבקמבו .ועמשנו ובש ,אתיירואד אחתירהו

 תא ןתוא ודמילו ,לארשי תונב תא ופסא "בקעי תיב'' לש רפסה יתבמ תוקיתו תורומ

 ורישכהו ,ץוחבו תיבב ידוהיה םייחה חרוא תא ןהל וריכזה ןה .ידוהיה תיבה תוכלה

 .לארשיב תוהמא תויהל ןתוא
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 הנומשו םישולש קרפ

 תולודגה תומצעמה תמשא

 םירוקעה תונחמב רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמ המייתסנש רחאל רצק ןמז

 ,זוכירה תונחמ ילוצינמ םידוהי םיטילפ ףלא םיעבראו האמכ ופפוטצה הינמרגב
 םלועהמ תויטרקומד תולשממ המכ קיסעהל הלא םיטילפ לש םתייעב הלחה
 הלמחמ אל םג ,םברקב "'הרעב''ש הרתיה םתביחו לארשי תבהא ינפמ אל .ישפוחה
 תינפוגו תישפנ םילובחו םיכומ ורתונש םהיתבמ םירוקעה םיללמואה לע םימחרו

 ,תירוביצ תרוקיבל ששח ךותמו ,אדירג םמצע תבהא ךותמ אלא ,םהיתוחפשמ אלל
 תוריחבה תואצות לע עיפשהל ידוהיה לוקה לש וחוכב םהבש תומוקמב טרפבו

 .ןוטלשהו תואישנל

 םירוזפ ויהש זוכירה תונחמ תואמל וצרפ תירבה תונב תואבצש רחאל דימ
 וירוחאמו ,םביבס םינמרגה ורציש הבעה םימדה ךסמ רסוה ,התביבסו הינמרג יבחרב
 לש תפותה שאמ ולצינש םיטעמה םידואה .דירחמהו ארונה ,לודגה ןברוחה הלגתנ
 שחרתמה לע בטיה ועדי רשא ,םלועה תומוא יפלכ המישאמ עבצא ונפה ,םינמרגה

 אל תירבה תונבל .םליצהל ידכ המואמ ושע אלו ,ץיוושואב טרפבו ,הדמשהה תונחמב

 תולייחש ,ןבל יבג לע רוחש וחיכוהש םילוצינה לש תובקונה תולאשל הנעמ היה
 קרו ,הפוריא חרזמ יקמעמבש םיקחורמל וליפא ,ינמרג דעי לכל ועיגה םהלש ריואה
 ולאש ,תנווכמ תומלעתה ךכב התיה אל םאה .וחספ םה ץיוושואב תופרשמה לע
 עבצא ופקניש אלב םיידי יבולש םינקירמאה ובשי הז דציכ ,םידוהיה םיטילפה
 םחוכב היהש העש ,תיצאנה היחה לש תופרוטה הינרפצמ םיפדרנה םידוהיה תלצהל
 ?תאזה תמלעתמה תוינידמה לכל תנווכמ די התיה אל םאה ,תאז תושעל

 לדחמהמ להקה תעד תא חיסהל אלא ,אופיא ,הרירב וללה תולשממל התיה אל

 ,חונמ םהל ןתנ אלו םהילע קיעה םנופצמ ,םתמשאב בטיה וריכה םה .םהלש רומחה
 ,םיטילפה לש םתייעב תא רותפל דציכ ךרדה תא שפחל ולחה וטיקשהל ידכבו
 .תונחמה ידירש

 היעבה הלחהש רחאל רצק ןמזו ,הלועפל וסנכנ תויטרקומדה תולשממה
 םיירטנמלרפהו םייטמולפידה םיגיצנה .תונחמה לא םהיגיצנ תא וחלש ררועתהל
 הזיאבו עיגהל הצור אוה ןכיהל ,דיתעל ותינכת לע טילפ לכ ורקחו ושרד ,םהינימל
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 תאו םילוחה תא ורקיב ,ןכ ומכ .ותחפשמו ותיב תא םיקהלו בשייתהל ץפח אוה םוקמ

 תואצות לע ןובשחו ןיד תולשממה יגיצנ ורסמ םבושבו ,םיעוצפהו םישושתה ,םיכנה
 .םהיניע תוארמ לעו םרוקיב

 יראה ,תירבה תוצרא אישנ לש וגיצנ ,היה םיטלובהו םיבושחה םיחילשה דחא

 לכ לש םהיתויעב תא וביכרהש םיטרפה לכב תדחוימ תוניינעתה הליג אוה .ןאמורט

 לע תקיודמו תיתימא הנומת אישנל רסמ ,תירבה תוצראל ובושבו ,םיטילפהמ דחא

 םהיתוינכות לעו ,םש םיררוגתמה םיטילפה לש םבצמ לע ,םירוקעה תונחמב השענה

 .דיתעל

 תלשמממ שקיב ,םלועה תומוא ידיסחמ דחאל בשחנ רשא ,ןאמורט אישנה
 לש םתסינכ תא רשפאל ,לארשי ץרא לע טדנמב ,איהה תעב הקיזחה רשא ,הילגנא
 םיינזא לע וירבד ולפנ ,רעצה הברמל ,םלוא ,תונחמה ירוקעמ םידוהי ףלא האמכ

 הדגנתהו ,יברעה םלועה ןוויכל לוזפל ,תע התואב ,הלחה הינטירב תלשממ .תולרע

 ררוצה לש ורבח ,ש"ימי ימלשוריה יתפומה לש וחורל דוגינב היה רשא ןויער לכל

 הינטירב .לארשי םע תדמשהבו יפוסה ןורתפה עוציבב ול עייס רשא ,ש"מי רלטיה

 וירבחלו ול ףינחהל םיצמאמה לכ תא התשעו ,יתפומה לש הבוט הדידיל התשענ

 ,התריש תירבה תוצרא אישנ לש ותעצהל ןודנולב הלשממה לש התודגנתה .םיברעה
 .דחאכ םיטירבה תאו םיברעה תא ,אופיא

 לארשי ץרא ירעש תחיתפל תושירד

 ןוגרא ."'תודחואמה תומואה' ןוגרא דסונ ,הינשה םלועה תמחלמ לש המויס םע

 קרפתה רשא "םימואלה רבח'' דסומ לש ומוקמ אלממו ושרוי היה (םויכ מ"ואה) הז

 ,תדחוימ הריקח תדעו "תודחואמה תומואה'' ןוגרא רגיש תע התואב .המחלמה ךלהמב

 תונחמ יטילפ ,ברחה ידירש לש םתטילק תייעב תא ןוחבל היה הדיקפת רשא

 תונידמב םוקמל םוקממ דדנ םקלחו ,םירוקעה תונחמב אצמנ םקלח רשא ,הדמשהה

 .הפוריאב תונוש

 ולעפש תוגלפמהו םינוגראה לכ םעטמ םיגיצנ ועיפוה וז הריקח תדעוו ינפב

 ףסוי יבר ןרמ ,טסוחד ד"באגה עיפוה תידרחה תודהיה םשב .תע התואב לארשי ץראב

 ק"היעב תידרחה הדעה לש ישארה ברה רותב ןהיכ רשא ,ל"קוצז יקסנישוד יבצ

 :םיאבה םירבדה תא ,רתיה ןיב ,רמא הריקחה תדעוו ינפל ודמועב .םילשורי
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 ילשורי דוד ךלמה ןולמ תוגרדמ לע יקסנישוד

 .מייואה לש הריקח תדעוו ינפב ותעפוה



 גסש םדק יררה רפש

 ידי לע םכינפל הראות הלוגב םישודקה וניחא ינוילימ תדמשה" . . .
 רעצו ןוגי ךותמ ,ונמע רבש לע גילבהלו קפאתהל לכוא אל םלוא .םינוש םירבוד
 ודמשוהו ישיא ןפואב םיתרכה רשא הימכחו הילודג ,הינבר יפלכ דוחיבו ,ויפלכ
 .תוירזכאב

 ץרא ,שדוקה ץרא ירעש תחיתפ ידי לע תודפו עשי םידירשה לע שקבא
 לש םתלצה תשקבל רשאו .הטילקה תלוכיל םאתהב ,ברחה ידירש ינפב וניתובא
 .תודגנתהל םוקמ ןיא הלא ברח ידירש

 עיפשהל תובגשנה םכיתולועפ לעו םכילע הנוילעה החגשהה תכרב אנ אהת

 ץרא יבשות לכלו הלוגבש לארשי יחדנל םולשו החונמ םייחו הלצה םכידי לע
 ."שדוקה

 תלשממ ינפב םינוגריאו תולשממ ושיגהש םינונחתה לכו תושקבה לכש רחאל

 אל םולש יכרדב יכ הנקסמל ידוהיה בושיה יגיהנמ ועיגה ,הלילשב ונענ הינטירב
 ,ףוסה דע םיברעה םע רובחל רמוא הרמא הינטירב יכ רבכ רורב היה .תורטמה וגשוי
 ינפב לארשי ץרא ירעש תא בוטה םנוצרמ וחתפי םה יכ יוכיס םוש היה אלו
 הסיעכה הינטירב לש הזיגרמה התוגהנתה .םהירוחאמ וקפדתהש םיברה םיטילפה
 ץרא ידוהיל הבוט תויפכ םושמ םג היה ךכבו רחאמ ,ידוהיה בושיה ישאר תא דחוימב
 תא םהיתורושמ וסייג רשאכ ,יתמחלמה ץמאמב םיטירבל ועייס רשא ,לארשי
 הינמרג תענכהל דע םיטירבה םע דחא םכש המחל רשא ,העודיה תידוהיה הדגירבה
 ידכ לכה תא תושעל לארשי ץראב בושיה יגיהנמ וטילחה הרירב רסוחמ .תצאונמה
 .השודקה ונצרא יפוח לע םיטירבה וליטהש רוצמה תא רובשל

 ודבע ,םירוקעה תונחמבו הפוריא תונידמב וצופנ רשא לארשי ץראמ םיחילש
 רצק ןמז רובעכ ,ןכאו .תילאגיל יתלב הילעל םיטילפה תא וניכהו ,שפנ תוריסמב

 יפלא תוסומע ,תוינא םהל וטייש ןוכיתה םיה ינפ לעמ רשאכ ,ירפ םהיצמאמ ואשנ

 יבר םיילמס תומש ואשנ וללה תוינאה .לארשי ץרא יפוח ןווכל ,ברח ידירש

 .דועו ''הנגה'' ,יירבעה לייחה'' ,יייח לתי' :ןוגכ ,תועמשמ

 עונמל ידכ ץמאמ לכ הכסח אל ,םיטילפה ינפמ הששח רשא הינטירב תלשממ

 יתורישמ ךכ לע תומדקומ תועידי לביק רשא יטירבה אבצה .לארשי ץראל םאוב תא

 יתלב''ה םיחרואה לש םהינפ תלבק תארקל ,ןכה בצמב דמעוהו םאתהב ךרענ ,ןויבה

 .ץראה יפוח לע ורמש ,םיגוסה לכמ קשנ ילכב םישומח אבצ תוחוכ .'םיאורק
 וליפא .םיטילפה תוינא לש ןהיתובקע תא תולגל הרטמב ,תעה לכ ורייס םינוריוא

 רשאכו .תרעוכמה םתדובעב םעייסל ידכ םתושרל הדמעוה תדחוימ ראדאר תנחת



 םדק יררה רפש דסש

 ,תתחשמ הרהמב הילא חולשל וזרדזה ,תברקתמ תילאגיל יתלב הינא םיטירבה וליג
 .היעסונ לכ תא התבשו הכרדב התוא הרצע רשא

 םילשורי ירהל םיטאפראקה ירהמ

 ,הילא ומרז םיבר םיטילפ .הינמורב היה ,לארשי ץראל האיציה ידקוממ דחא
 ךרד רחא םהישופיחב ,ריעל ריעמ ודדנ םיטילפ לש תורייש .םהיניב יתייה ינא ףאו

 לא םכרדב ,אצנאטסוק למנל ונפ הינמורל םיאבה .לארשי ץראל עיגהל המיאתמ

 .דעיה

 ,הצרא םכרד תא ושעש םיטילפב הבר תוריסמב ולפיט רשא םיידוהי םינוגראה

 התשענ םתרזע .לובגה תא בינגהל ךירצ היהש ימ לכל ורזעו םייממע םיחבטמ ודסי
 רודחל םידוהי וחילצה התועצמאבו ,ימשר יתלב ןפואב םימעפו ימשר ןפואב םימעפ
 וללה םידוהיה תרטמ .לארשי ץראל םכרדב ,דועו היבלסוגוי ,הילטיא ,הירגנוהל

 לא עיגהלו ,רהמ רתויש המכ הפוריא לש םימדה תוצרא תא בוזעל ,תחא התיה

 .לארשי ץראב הלחנה לאו החונמה

 תא םיסורה ורגס רשאכ ,ו'שת תנש לש םיגחה תפוקת רחאל הז היה

 יבילו ,טסוח ריעב יתאצמנ תע התואב .לזרבה ךסמ ירוחאמ הוריאשהו ,סורוטאפראק

 גאדומ יתייה .יסורה רגסההמ תאצל לכוא דציכ יתעדי אל ,הדרחו הגאד אלמתנ

 "לזרבה ךסמ' איה היסור חסונ תולובג תריגס לש השוריפ יכ בטיה יעדויב רתויב
 חורבלו לובגה תא חירבהל םיבורמ םיישק יל ויהי יכ קפס לכ יל היה אלו ,עודיה

 דוע םע דחי ,יתחלצה ,םיבורמ םיצמאמ רחאל םלוא .יסורה בודה לש תתפולה ודימ

 .ונינפב םירעשה וחתפנ ךכו ,יסורה רמשמה ילייח דחשל ,טסוחמ םיטילפ תצובק

 ,סייט רהנ תא הצחש רצה רשגה תא הניפטאלאס ךרד ונרבעו ,טסוחמ ונאצי
 םיכורא םידודנ רחאל .הינמור ןוטלשל הנותנ התיהש טעגיס ריעל ונעגה םשמו

 ןיידראווסארגב יתוהש תעב .םישדח רפסמ יתבכעתה הבו ,ןיידראווסארג ריעל יתעגה

 ,ונגראתה םש ,לארשי תדוגא ידי לע להונו םקוהש םיטילפל תיבב יתררוגתה

 .שדוקה ץראל הילעל ,תוצובק תוצובק

 "הנגה" םיטילפ תיינא

 ,םיטילפ 2,800-כ דועלו יל היהש הלצהה סנ רואיתל םוקמ ןאכ שידקהל ינוצרב
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 וישת זומת שדוחב הז היה .ונשפנל וברא רשא םילגנאה לש תינודזה םדי ףכמ

 הינמורמ הכרד תא התשע רשא הלודג םיטילפ תריישל יתפרטצה רשאכ ,(1946)

 תא וניצח ,היבלסוגוי םע לובגה רבעל ונאצי הינמורב האיציה דקוממ .לארשי ץראל

 תבכרב ונעסנ בארגאז ריעהמ .םיבר םילוטליט רחאל ,בארגאז ריעב ונפסאתהו ,לובגה

 אל ומשש למנל לגרב ונאצי ונממו ,םימי רפסמ וניהש םש ,עודי יתלב דעי רבע לא

 הניתמהו ,"'הנגה'' הינאה וב הנגע רבכ ,למנה לא ונעגהשכ .ונתאמ דחא ףאל עודי היה

 הדיצ ונל וקליח הינאל ונסנכנש העשב .הולגיש ששחמ תרתסנו הסוכמ ,תיוז ןרקב ונל

 ,שרקמ םיושע ויהש םישגרדה לא ונלבוה ןכימ רחאלו ,היתשל םימ קובקבו ךרדל
 .תיבחב םיחולמ םיגדכ ונתוא וקחדו םלוכ תא וביכשה וילע

 היתשל םימב רוסחמהו דבכה םוחה .דאמ השק התיה "'הנגה' הינאב העיסנה
 החמשה ,םמורמ םלוכ לש םחור בצמ היה ןכ יפ לע ףא ,םלוא .היעסונ לכ תא שילחה

 ,רכנה תונידמ תא םיבזוע ונא ףוס ףוס ירה ,איה אתרטוז אתלימ יכו ,לכה לע התרש
 לכ יכ התיה םיעסונה לש השגרהה .ונישודק םד תא הברקב התוור רשא המדאה תא
 םישקבמ םה התוא הלענה הרטמה תמועל םידמגתמ תעכ םהילע םירבועש םירוסיה

 ,תפסכנה הרטמה לא ,עיגנש ,םלוכ ורמא ,רקיעה ,הבהאב לכה תא ולביק םה .גישהל

 .שדוקה ץרא תמדא לע ,ףוס ףוס ,ךורדנו

 הטש הינאה .רתויב בוטה דצ לע םיניינעה לכ ולהנתה העיסנל םינושארה םימיב

 עיגהל ונייה םירומא ,תינכתה יפל .םיוולשו םיטקש ובשי םישנאהו ,הפי ריוא גזמב
 תוינאמ ,האווסה תולועפ תועצמאב ,קומחל ,םימי רפסמ ךות לארשי ץרא יפוח לא

 הרומא התיה ןכמ רחאל .ץראה יפוחמ דחאב ,םש יא ,הבינגב תדרלו ,יטירבה יצה
 .םוקמ לכב םירוזפ ורתונש הלא לכ תא םשמ ףוסאלו רכנל בושל הינאה

 הדמענ ,ו"שת יעסמ תוטמ תשרפ תבשה םוי ירהצב ,העיסנ ימי רפסמ רחאל
 יכו ,ליגרה רדסהמ קלח והז יכ ונבשח הליחתב .הכלהממ הרצענו םי בלב הינאה
 רפסמ ורבעש רחאל םלוא .ןיטולחל יתרגיש לופיט אוה תונוכמב ךרענה לופטה

 ויה לכה ,טקש יא ינמיס תולגל םישנאה ולחה ,המוקממ הזז םרט הינאהו תועש

 .בוכיעה תביס יהמ תעדל םינרקס

 ,הינאה יעונמב לוקלק לח יכ העידיה ונינזאל ,תודוס ידוסב ,העיגה המ ןמז רחאל

 וליפא ,רימחהל לחה ונבצמ .תונוכמה ירדח ךות לא םירדוח םימו וצצופתה םידוודה
 לש תוגהנתה .תולליו תויכבב וצרפ תורענהו םישנה וליאו ,הלהבל וספתנ םירבגה

 הקינאפ הטלתשה הלוכ הינאה לעו םיעסונה לכ בלב דחפו המיא הערז םישנה

 .היסומלרדנאו



 םדק יררה רפש וסש

 חחושל תנמ לע םיעסונה רבעל אציו ומוקממ לבוחה בר םק ,ןוסא עונמל ידכ

 םידדועמה וירבדו חטובה ולוק ,עגורו וילש היה לבוחה בר לש ולוק .םעיגרהלו םמע

 ןקותת הינאה !"ולהבת לא"י ,רמא ,'יתובר" .הינאה יגיהנמב ןומאה תא םישנאל וריזחה

 ."'החונמב ובשו םיטקש ויה ,לארשי [רא יפוח לא םיברק ונא ,דימ

 תונידמ לכמ םילגד תולתל םיחלמה ולחה ,ורבד תא לבוחה בר הליכש רחאל
 ידכ דע רפתשה םחור בצמו ,תיתרגיש האווסה תלועפ יהוז יכ ובשח םיעסונה .םלועה

 התנווכ תא ןיבה אל םיעסונהמ דחא ףא םלוא .דוקרלו רישל ולחה םהמ םיברש ךכ

 איה הינאה יחלמ לש םתנווכ יכ ןיידע ספת אל דחא ףא .וזה הלועפה לש תיתימאה

 ליבקמב .ונב וניינעתיש םביל תמושת תא ךושמל ידכ ,ונתוא ואריש םינוריואל ןמסל

 ,תונוכמה ירדחב ,לומעל וכישמה ,הרזעל האירקב םיחלמה וחלשש .ס.וא.סה ינמיסל
 .תונוכמב עריאש לוקלקה תא ןקתל ,תוחוכה לכב

 ונילא ברקתה ,ברע תונפל קר ,היח שפנ וניאר אל םירהצה רחא תועשל דע

 היה רשפאש דע ךומנ ךכ לכ סט ןוריואה .ונישארל לעמ םימעפ רפסמ גחו ,ןוריוא
 לכמ הינאה תא םליצ סוטמה .יטירבה ריואה ליח לש סוטמ והז יכ רורב ןפואב ריכהל
 תוינאל עידוי אוה יכ םיחוטב ונייה .אבש תמועלכ רזחו ונתוא בזע ןכמ רחאלו ,הידדצ

 לבא .ונתלצהל ,ונילא ושוחי םה ךכו ,ןאכ ונאצמה רבד לע רוזיאב תוטשה תויטירבה

 םלוא ,קייודמ ןפואב ,רסמנ ןכא יטירבה יצה תוחוכל חווידה .אושל התיה ונתווקת

 לכ רצווית אל םהלו ,םי תולוצמב ,ו''ח ,עקשנש וויק םה ךכ ,ברעתהל אלש ופידעה

 .ונמע דדומתהל דציכ היעב

 המיא הליטהו ונתוא הדיחפה הארונה הכישחה ,לכה לע ליפאהו דרי הלילה

 לכב ,ונליצהל םיאבה תא קפואב ונשפיח ,רבע לכל ונטבה תעה לכ .ונבבלב ךרומו

 לש ירשפא ןמיס לכב זחאיהל וניסינ ,תילגתמ רואה תדוקנ הנה יכ ונל היה המדנ עגר
 םילודגה םילגה דבלמו ,ביבסמ רורשל ךישמה ךשוחה .אושל ךא ,תברקתמ הינא

 תא וניליג זא קר .םולכ וניאר אל ,הסכמה לכ תא םיפיצמו הינאה לא םיצפנתמה
 םיטילפה תואמ הנומשו םייפלא לכ לע ,'הנגה'' הינאה יכ ונל ררבוה זא ,הרמה תמאה

 קר יכו ,עובטל עגר לכב תדמועו הלודג הנכסב תאצמנ ,הנטבבו הנופיס לע םיאצמנה

 .בצמה תא ליצהל לוכי םיימשה ןמ סנ

 ידרחה רובצל הנופ לבוחה בר

 ,הכ דע ,ונסכאתהש םידרח םידוהי ויה 200-כ ,הינאה יעסונ 2,800 ןיבמ
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 הינאב םגו ,תחא הביטחל ונדכלתה ,םידרחה ,ונא .הינמורב לארשי תדוגא תודסומב

 שיא ,תווצמו הרות רמוש ידוהי היה הינאה לש לבוחה בר .דחא םוקמב ונתוא וזכיר

 רוזעל בדנתה רשא תירבה תוצרא ידוהיבש הלוגס ידיחימ ,םילעפ ברו חור רקי

 ,רימחמו ךלוה ונבצמ יכ ונל רסמו ,ונילא אבו בנגתה הלילה תוצחב .האושה ילוצינל
 לע םחרי ת"ישהש ,לבוחה בר רמא ,יאדוובו ,םיבורמ םימש ימחרל םיקוקז ונא יכו

 ורהמ !םידלי" :םיאבה םירבדכ רמא ןכמ רחאל .הרצב םינותנה לארשי םע תיראש

 םישנו הבה . . .הנווכב םיליהת ירומזמ דחי דיגנו ואובו ,דיב םיליהתה רפס תא וחקו

 יפכו ,ותעושי תא ונל חלשיו ונילע סוחיש יאדוובו ,םימלועה לכ ארובב ונחטבמ תא

 ."ןיע ףרהכ 'ה תעושי''ש םיעדוי םתאש

 רוא הז היה .קוחרמ רוא תדוקנ ,עתפל ,וניאר ,הדרחו היפיצ לש בר ןמז רחאל

 לודג רואל התיה טא טאו ,הלדגו הדוקנה הכלה ןכ ירחאו ,הנטק הדוקנ תרוצב ,שולק

 ,ףוס ףוס ,הנה ,הנה .היחתל ומק וליאכ שממ וארנו ,םהיניע תא וחקפ םישנאה .חרוזו
 .החמשב ולמלמ ,ונליצהל םיאב

 הינאל ומרגו ,תונולחה ךרד ורדח םימה .םיבר םימ רבכ ורדח הינאה ןטב לא

 ןטבבש הנותחתה המוקב היה םבכשמ םוקמש הלא .והנשמל דחא דצמ לטלטהל

 םימב תולבוט םהילגרשכ וכלהתה ,ןמזב ואצי אלש הלאו ,םשמ סונל וצלאנ ,הינאה

 ללכמ ואצי רשא דע ובטרנו ופטשנ םינסחמה תא ואלמש םיצפחה .םהיכרבל דע
 .שומיש

 תא ריזחהל היהי רשפא יכ ונימאה רשא םיימיטפוא םישנא םג ויה םיעסונה ןיב

 ובאשו דיל אבה לכמ םילכ וספת םה .הצוחה םימה תביאש ידי לע ותומדקל בצמה

 םלמע לכ יכ םהל םג ררבוה הרהמ דע ךא ,הצוחה םוכילשהו הינאה ןטבמ םימה תא
 לבוחה ברו ,רימחה בצמה .המינפ ורדח הצוחה ואיצוהש הלאמ םימ רתויו ,םנחל היה

 םיסומע ןוזמ יזגרא קורזל ולחה ךכ .םיל םיצפחה תא קורזל ליחתהל םישנאל הרוה
 וכרטציש הרקמל הינאה יעסונ רובע םימי שדוחכ לש הפוקתל הנכוהש ךרדל הדיצ

 אל הלא לכ םלוא ,הינאה אשמ תא לקהל ידכ המוהת דרוה לכה .םילגנאהמ קמחתהל

 תולליהו שואיה תולוק .לכב הזחא ,התוא ראתל השקש ,הלהבהו ,הברה וליעוה
 .םימשה בל דע ועיגה רבע לכמ ועמשנש

 יטירבה יצה תותחשמ

 תוריהמב וברקתהש תולודג תוינוא יתש לש ויה ונתוא ורווניסש רואה תומולא
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 תא רתויב רורב ןפואב וארו ,לודג רואב הביבסה לכ תא וריאה ןה .ונתיינא רבעל

 יתשב םילבוחה יבר םע רשק רצי "הנגה" ונתינא לש לבוחה בר .שאונה ונבצמ
 תואמ הנומשו םייפלא םיאצמנ ותיינוא לש הנופיס לע יכ םהל עידוהו ,תותחשמה

 עיגהל איה םתרטמ רשא ,גג תרוק ירסוחמ םישנא ,האוש ילוצינ םלוכ ,ברח יטילפ

 .םישדח םייחב םש ליחתהל ידכ לארשי [ראל

 תותחשמה ידקפמ ינפל ןנחתהו ,השקה ונבצמ תא ראתל ךישמה לבוחה בר

 רבכ םימהו רחאמ ,םהיתוינוא לא םוריבעיו תעבוטה הינאהמ םישנאה תא ודירויש

 ועד .הבר המצעב המינפ םירדוח םה ןיידעו ,הינאה לש ןותחתה הקלח לכ תא ואלימ

 לבוחה בר רמא ,רקובה רוא דע תויחל יוכיס םוש ונל ןיא יכו רתויב רומח ונבצמ יכ

 דימו ףכית ליחתהל םיכירצ ונא יכ וניבהו ,שפנ דע םימ ועיגה יכ ואר ,םילגנאל

 .הלצהה תולועפב

 וכישמהו ונילעמ ונפ ורזחו תוינאה וגח ,לבוחה בר ירבד תא ועמשש רחאל
 רשא יטירבה יצה ןמ תותחשמ יתש הלא ויה .תחא הלימ וליפא תונעל ילבמ ןכרדב
 רשאכ .ונתוא סופתל תנמ לע ,לארשי ץרא לש םיילאירוטירטה םימב ונילע וניתמה

 רקבל תותחשמה וטילחה ,ונאצמה םוקמ לע תותחשמל וחוודו ,ונתוא וליג םינוריואה
 ונתוא ריקפהל רתוי לקו חונ םהל היה ,יגארטה ונבצמ לע םהל עדונ רשאכו ,ונתוא
 םיברעה ירחא םתוטיהלב ,םיטירבה .רתויב הלקה הרוצב ונתאמ רטפהלו
 יפלאמ רטפיהל תאז ךרדבו ,םיב עבטתש הינאל חינהל םינכומ ויה ,םהיתומיזמו
 הינטירב לש התמורת התיה תאז ,ןכא .םצראב טלקמ םהל ושפיח רשא ,ןברוח ילוצנ

 !ץיוושוא יטילפ םוקישל

 יעונמב לוקלקה תא ןקתל םיפסונ תונויסנ ושענ תורחואמה הלילה תועשב

 עייסל בדנתה לגוסמ היהש ימ .םיה לא םיצפח ךילשהל ןיידע ופיסוה ,הינאה
 רוזעל היה לוכיש ימ לכו ,סיכ יסנפ רואל הדובעב ולמע עוצקמ ילעב ,םיחלמל

 רוא הלעוה ,הלילה תוצח ירחא ,םיסינ יסינב שממ ,םשה תרזעב ,הנהו .רזע והשמב

 ינמיס תתל ולחה דימו ,למשחב לוקלקה תא ןקתל וחילצה םיברה םילמעה .הינאב

 .םוקמ תברקב ואצמנש תוינאה לכמ הפוחד הרזעל השקבב ,.ס.וא.ס

 אל רבכ םעפה םלוא ,זוזל הינאה הלחה ,רחשה תולעל ךומס ,םייתעש רובעכ

 םואתפ .תינשב רבשת אלש ובלב ללפתה דחא לכו ,הסט שממ איה ,הנושארבכ העסנ
 םה יכ ונבשח הליחת .ונכרדב ונתוא תוולמה ,המחלמ תוינוא יתשב המ קחרממ ונחבה

 !ללכ םולשל םהינפ ןיא יכ תעדל ונחכונ הרהמ דע םלוא ,הרזעל ונתאירקל ונענ



 . יטירב ה יבשב " הנג היי םיטילפ תיינא
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 יטירבה יבשב

 .ויפויו ורדה אולמב ,הפיחבש למרכה רה וניניעל הלגתנ ,שמשה החרז רשאכ

 ויה וליאכ ,טקשב וטיבה תוממוד םייניעבו ,םהילגר לע ודמענ הינאה יעסונ לכ

 יצה לש המחלמה תוינוא יתש ונילא וברקתה םייתניב .לארשי ץרא ירה לע ,םימלוח
 ףכמ םישומח םיטירב םילייח .ונתיינא רבעל םינווכמ םידבכה ןהיחתותשכ ,יטירבה

 ילוצינ ,ונא ונייה וליאכ ,שובכ םעזב ונילע וטיבהו תותחשמה לע ודמע שאר דעו לגר

 .הינטירב תוכלמ לש םילודג יכה םיביואה ,לכ ירסחו האוש

 ושרדו ,לוקמרב ונילא וארק ,ונילא םיבורק דואמ רבכ ויה םיטירבה רשאכ

 עמש אל דחא ףא לבא ,הינאה יעונמ תא םמודל ושרד םיטירבה !ענכהל ונתאמ

 למנ ןווכל ,םולכ הרק אל וליאכ ,הלודג תוריהמב עוסנל הפיסוה ונלש הינאה .םלוקב

 יחלמ וניבה זאו,םימה לא רורצ הרונ םיחתותה דחאמ ,ורתיוו אל םיטירבה .הפיח
 .תכלמ הקספ הינאהו ,ובוכ הינאה יעונמ .ענכהל אלא הרירב ןיא יכ ונלש הינאה
 ונתוא הררג וזו ,תתחשמה לא םילבכב "הנגה'' ,ונתיינא תא רושקל ושקעתה םיטירבה

 .הפיח למנל דע

 תישאר ,ורהימ ,ןוחצנו קופיס תשגרהב ,הינאה ןופיס לע םילגנאה ולע רשאכ
 םה יכ םהל ררבתה רשאכ ובזכאתה הרהמ דע םלוא .לבוחה בר לש ורדח לא ,לכ

 ךוראהו רוחשה ונקז תא חליג לבוחה בר .ותוא ואצמ אל רבכ םה ,דעומה תא ורחיא
 םישופיחב הינאה יקלח לכב וצצורתה םילגנאהש תעב .םיעסונה רתי ןיב עלבנו

 רזעו ,לכוא ונל האיבה רשא תונכוסה לש הנטק הריסב לבוחה בר ול בשי ,וירחא
 לצינ ,לכואה תקולח תכאלמ תא םילעופה וליכ רשאכו ,םיכרצמה תא קלחל םילעופל
 .הפיחל םמע בשו תונמדזהה תא

 תילתע רצעמה הנחמב

 םויקה-תמחלמב םה םיחכשנ-יתלב םיקרפ - ןיסירפקו תילתע רצעמה-תונחמ
 וראשנש םידוהיה רפסמ היה ריעזמ טעמ .םינשבכה יטלמנו האושה ידירש לש
 הדמשהה תפוס םינש שמח ךשמב הב הללותשהש רחאל ,הפוריא תשביב הטילפל
 וזפחנ אל -- הפוריא ידוהי תא דקפש ארונה הילכה ןוסא רחאל םג ,םלואו .תיצאנה

 ,שיימי רלטיה םיחבטה-ברו ררוצה תא ועירכה רשא ,תוחצנמה תירבה-תומצעמ
 ופפוטצהש הטילפה-תיראש ידוהי ןעמל לארשי-ץראב הלצהה-ירעש תא חותפל
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 ,הילטיא :ומכ ,תונידמ לש הרושב ולגלגתה ,הינמרג תמדא לע םירוקעה תונחמב
 .טלפמו טלקמ םוקמ םהל ןיאב ,סורוטאפראקו הינמור ,הירגנוה

 הנידמל הנידממ ודדנ רשא ,םילוצינה לש םינורחאה םידירשה ,הטילפה תיראש
 וחתפ ,יתחפשמ ןק שדחמ םמצעל תונבל ידכ הלחנו החונמ לש םוקמל עיגהל ופאשו
 ,םירהב םהילגר ותתיכ ,לגרב וכלה ,םימי וצחו תולובג ורבע םה ,זעונו ץרמנ דעצמב

 לכ לע ורבגתה םה ;םהיניעב השק היה אל יעצמא םושו תועוער תוניפסב ולטלטיה
 -ץרא לש תודפה יפוחב לגר ביצהל :הדיחיו תחא הרטמב לכהו ,ךרדבש םילושכמה
 .לארשי-ץרא ,תובאה

 רש לש תירזכאה ותארוהב ,הינטירב תלשממ הטילחה םימיה םתואבש אלא
 תיראשב םירתוחה ,שאמ םילצומה םידואה לש הלצהה-ביתנ תא עוטקל ,ןיווב ץוחה

 ולביק יטירבה יתמחלמה יצה תוינא .תחטבומה םצראל עיגהל םהיתוחוכ יצמאמ
 -הנחמל םקלחב ,ןהילעש םישנאה תא ליבוהלו םימי-בבלב תוינאה תא סופתל הארוה

 האלכמל - רחא קלחו ,הפיח ריעה דיל ,ק"הרא תמדא לע םקוהש ,תילתע רגסהה

 .ןיסירפקב המקוה רשא הלודגה

 איהשכ ,הפיח למנ לומ 'יהנגה'' תיינא הנגע ,ו"שת זומתב ט"כ ,ןושאר םויב

 ,הקיטילופמ קוחרו םימת ןיידע יתויהב .יטירבה אבצה לש ףוחה רמשמב תפקומ
 רהמש אלא ,ונילא ךכ לכ הבורקה השביה לא דרנ טעמ דוע יכ יתיוויקו יתנמאה
 םילגנאה יכ ,תעדל יתדמל .תוקומע יתבזכאתהו הילשאה ןמ יתחכפתה דואמ

 ,הינאה ןופיס לע םייעובש ךשמב וניהש ךכ .ץראל הסינכ-תורשא ונל קינעהל םיברסמ
 ררשש ברשהו טהולה םוחה ןמ םידרטומו השקה העיסנה ןמ םינועמ ,םיאמצו םיבער
 תואלת לש םייעובש רובעכ קר .תולילב וניתומצעל ורדחש הניצהו רוקה ןמו ,םויב
 תונכשב ,חותפ הדש לע םיטירבה ומיקה ותוא ,'ב תילתע רצעמה הנחמל ונרבעוה

 :תונחמה ירחא ,רפסמב יעיבשה זוכירה הנחמל יתעגה ךכ .'א תילתע רגסה הנחמל
 .ןזואהדאראנו ,אראד ,ץיוויילג ,אנוב ,יונאקריב ,ץיוושוא

 אבצהש םיחותפ םילהאב ונררוגתה ,'ב תילתע הנחמב וניהש םיישדח ךשמב

 ,הלילב רואמ אלל ,גג-תרוק אלל .םיינרקוד םיבשעו םיצוק תודש לע ונרובע םיקה
 ינפל שדוחכ קר .קד ןורזמ םע ץראה לע םיבוכשו תטהולה שמשה ינרקל םיפושח

 .ץע ישגרד םע םיפירצב ונתוא ונכיש םש ,'א תילתע הנחמל ונרבעוה רורחשה

 ןכוה רשא ,'ב תילתעו 'א תילתע זוכירה הנחמב אולכ יתייה םישדח השולשכ
 הזה רצעמה הנחמב .השודקה ונצראל ועיגהש האושה ילוצינל םילגנאה ידי -לע
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 וחתפנ תילתע הנחמ ירעש -- האב תלחוימה העשה :זיישת ןושח

 .השודקה ונצראב ןירוח רבכ לגר ביצהל החוורל ונל
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 בותכל היה רשפאו ,םייחה תא ונילע ומיענה אל םילגנאה .דואמ השק לבס יתלבס

 הדבועה םיבצע תטירמו רעצ ונל המרג דחוימב .וללה תונחמב ריסאה ייח לע םיקרפ
 ונרמא זאו ,ונילא םקשנ תא ונוויכו הרימשה ילדגמ לע ובצינ םיטירב םילייחש

 ייובש םתויהב ,אנובב דחיב ונדבע םהירבח םע רשא אבצ ישנאש לליפ ימ :ונשפנל
 הדימב תורצ ונל וללועיו םקשנ תא םיכרודו םישומח ,ונינפ לומ התע ודמעי ,המחלמ
 ?השודג

 יברעמה לתוכה דיל

 ,םיצוצרו םירובש ונמצע תא ונשגרה ז"שת תנש לש םידעומהו םיגחה עיגהב

 תמדא לע ליתה-ירדג ןיב הליפתל םיפירצה דחאב ונפסאתה .שואי-ילוכאו םיקושע

 וניתורצל ץקו ףוס רבכ היהי יכ הליפת לכב ונשקיב שילש תועמדבו ,לארשי-ץרא

 לש יבשה ילבכמו הז תוהלב-םולחמ ררחתשנ ובש לחוימה םויל רבכ הכזנו

 הצובק םע דחיו ,יבשה ןמ ררחתשהל ירות עיגה ז"שת ןושח שדוחב קר .םיטירבה

 ידי-לע ,תודוסי בשומה איהה הפוקתב ןגראתה םש םוקמ ,אבס-רפכל יתאבוה תידרח

 .לארשי-ץראל ונינפל רפסמ םישדח ועיגהש ברח-ידירש לש הצובק

 ,םינורחאה םישדוחה תורוקמ טעמ יתששואתה םהבש החונמ ימי רפסמ רחאל
 םכלהמבו ,המ ןמז וכשמנ םילוטלטה .הב דומלל הבישי רחא םישופיחב יתחתפ

 לא יכרד תא יתישע הנושארבו שארב יכ וילאמ ןבומו ,םילשורי ק"'היעל יתעגה
 .יאניתשלפה טדנמה תלשממ ,יטירב ןוטלש תחת ןיידע היה רשא ,יברעמה לתוכה

 יחומ תא תספות ,עתפל ,הנהו .ללפתהל יתדמענו ,יברעמה לתוכה לא יתעגה

 דירש ,יברעמה לתוכה ןאכ יל דמועש אוה ינאה ?תואיצמ תאז םאה ?המ ,הבשחמ
 ינאש יתשגרהו יב דער יפוג לכ ,רתויב שגרנ יתייה ?הליפתב ףוטעתמו ,ונשדקמ

 ינא בושו .ןותנ ינא הב הרמה תואיצמה לכמ תוקתנתה לש םלועל ,רחא םלועל ףחרמ

 דרשש דחאה ,שעממ ינעה אוה ינאה ,רבגה אוה ינא םאה ?םנמאה ,ימצע תא לאוש

 ןמ רענתהלו םוקל יתיכזש הז אוה ינאה ,סורוטאפראקב תראופמו תפעוסמ החפשממ

 ,יברעמה לתוכה ינפל ,ןאכ יחיש תא ךופשלו חטתשהל הנה אובלו חוכ שובלל ,רפעה

 ?וילע הרוש הניכשה רשא םוקמה

 ינניא םאה ,ימצע תא יתלאש ?תואיצמ תאז םאה ,יניע הארמל ןימאהל יתשקתה

 אלש המל יתיכזש אוה ינא אקוד עודמ ,הלאשה יתוא הדירטה בוש ,ןכ םאו ?םלוח

 תלוג ,לארשי תסנכ לש הראפ ,ונשדקמ תיב דירש ,לתוכה דמע הז דציכ ?יתובא וכז
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 םדק יררה רפש ועש

 לכ לש םהיתועמד תא גפוס ,דומלגו דדוב הנש םייפלא ,םלועה ויז הוונ ,תרתוכה

 ?וינפל בצינה אוה ינא אקוד ,הנהו ,םיקיצמו תורצל םינותנה ,םהיתורודל םידוהיה

 לש תודהי ,הריטעמה סורוטאפראק תודהי לש הידירשמ דחא ,ינא אקוד ?ינא אקוד

 הנכש הכותב רשא תודהי ,םידסח תולימגו 'ה תדובע לש תודהי ,תווצמו הרות

 אוה ינא אקודש ,הז הרק דציכ ,"לארשי ינב ךותב יתנכשו"' :בותכה רמאמכ הניכשה

 ?ן[אכ דמועה

 השגרה יל תומרוג תוריהמב יחומב תופלוחה תובשחמהו ,רהרוהמ דמוע ינא ךכ

 ,תואיצמ וז ,יביבס טיבמ ינא ,החוורל תורעפנ יניע .יפוג תא ךתוח דחפה ,דער ןימ לש
 תא ראתל ולכי אל ,ויה םא םגו ,ונממ וקתענ םילימה ,םוד םלאנ יפ .ימצעל רמוא ינא

 ינא ךכו ,דעצ דועו דעצ דוע ,לתוכה לא ברקתמ ינא .ויתושגר תאו יבלב שחרתמה

 םפפגמו םינבאה תא קבחמ ינא ,דומלגה דירשה ינא ,םינבאה לא דמצנ ינא .וילא עיגמ
 ילא םיוולתמ ,םישודקה יריקי לכ ,תורוהטה תומשנה לכ וליאכ שיגרמו ,הבחב

 .לתוכה ינבא לע ,הניכשה לא םהיעוגעגב םיקפרתמו

 :יתרמאו יפ תא יתחתפ ישוקב ,הפהמ הגה איצוהל יתשקתה

 ךשדק םש לע םיגורה ןעמל השע ונכלמ וניבא

 ךדוחי לע םיחובט ןעמל השע ונכלמ וניבא

 .ךמש שודיק לע םימבו שאב יאב ןעמל השע ונכלמ וניבא



 זעש םדק יררה רפש

 ,םיאלפה תחומד תרובגל דעו תוא

 זעונה םקבאמבו הלצה-שעמב רשא

 -םיניארקואה-םירגנוהה םיררוצה דגנכ

 תונשב ,ש"מי -  םינמרגה-םיקבולסה

 תורוא ונירקה ,ה"שת-ש"ת רעסו הפוס

 .אכבה-קמע תכשח תא וריאהו לפואמ



 םדק יררה רפש חעש

 ח ת פ מ

 טעש ארטיינ דייבא -- ראגנוא יולה דוד לאומש יבר .א

 גפש הלצהה רוביג -- לדנמסייו בוד לאכימ םייח יבר .ב

 זפש ןארוש דייבא -- איירפ הדוהי ריאמ יבר | .ג

 חפש טשפאדוב -- איירפ ןימינב לאומש יר .ד

 בצש קראמזעק דייבא -- גרובנירג ריאמ יבר .ה

 וצש טשפאדוב -- ןרעטש ןהכה סייח רייהומ ינברה ו

 דית ןיידראווסארג -- ןאמדירפ קחצי םהרבא ר"הומ | .ז

 חית ןיידראווסארג -- ןאמדירפ יכדרמ רייהומ .ח

 גכת ראווגנוא -- צ"כ םייח רייהומ .ט

 אלת ראווגנוא -- צ"כ בוד השמ רי"הומ | .י



 טעש םדק יררה רפש

 ארטיינ ד"בא - רגנוא יולה דוד לאומש יבר ג"הרה

 הדמשהה רודב שעמו חור-קנע

 ןברוח לש יגארטהו ירזכאה ףחסל ומדקש םינשב ,הפוריא תודהיל ןורחאה רודב
 ינברב םילודגה דחא הראפתל ססונתה - הדמשהה-תונש םוציעבו ,וז הריטעמ תודהי
 הוולשו העיגר לש םימיב תורוא-ללשב הריהזהו הריאה רשא תפומ-תומד ,הפוריא
 תודיקעבש הארונה לא ולבוה םידוהי ינוילימ תע ,תוומלצו לפוא לש םימיב דחוימבו

 ,רגנוא יולה דוד לאומש יבר ןואגה אוהו ,ותולג תונש יפלאב לארשי םע תא ודקפש

 ןעמל ויתולועפ תראפתו וישעמ לדוגו םידוהי תובכר ודרח ומשלש בר ,ארטיינ דיבא
 .המחלמה רחאל רתוי דוע ועדונ - היבשבו הרצב םינותנה לארשי ינב ויחא

 תולדג לש למס ,הרובגו זוע ,שפנה-תוריסמ לש למסל ךפהנ ארטיינמ ברה

 תישיא המגוד ,לארשימ תושפנ ליצהל ריבכ ןוצר ,םישעמב תוקדצ ,הרותב
 קיספי אל ,תוומלצ איגב ךלי יכ םג .העשה יבצמב בשחתהל ילב תיאליע תוגהנתהל

 - תומויא תונכס תחת ןותנ ותויהב םג ;הרותה דומילמו 'ה תדובעמ ,ותקדצ-ישעממ
 .ולש וייחל ךכב תוכורכה תושקה תונכסב בשחתי אלו הלצה-ישעממ לדחי אל

 ;ארטיינמ ברה היה - הלוכ הפוריאבו הירגנוהב הרותה יציברמבש םילודגה ןיב

 םימכח םהמ ,הרות-ידמול לש םיבורמ תונויגל דימעהל הכז וייח-תונש תצורמב

 הרומה ,הכלהו הרות לש דומע ומצעב אוהשכ ,לארשיב םינמאנ םיעור ,םימסרופמ

 .םיברל הארוה עבוקו ביתנ סלפמ ,םיברל ךרד

 ,תידרחה תודהיה יגיהנמ שארב ססונתה ומשו שעמה-קנע היה -- ארטיינמ ברה
 עבוק ,לארשי תדוגא לש הרותה ילודג תצעומ ברקב תדבוכמו תיזכרמ הדמע ספות
 ברקב תולעפתהו הצרעה ררועמ ,לארשי ללכ לש םייזכרמ םינינעב הב עירכמו

 .תורודלו ורודל ,תינחור העפשהב הבורמ הכרב וירחא ריאשמו םינטקו םילודג

 הלצהה תולועפ לגעמב

 -יתלב םיאישל ,רגנוא דוד לאומש יבר הלעתה ,המויא האוש לש םינש ןתואב

 ותמזוי חכמ .הנומאה תלחג תרימשו לארשי תלצה ןעמל שפנה-תוריסמב םיעדונ



 םדק יררה רפש פש

 חצנמ ודי-לע רשאכ ,תוומל םיחוקל ליצהל םוצע הדימ-הנקב תוריבכ תולועפ ורצונ

 -ץימא ,חור-רוביגכ םיברב עדונ רשא ,לדנאמסייו בוד לאכימ יבר ,ונתח הכאלמה לע
 רשא הלאמ דחאו הלצה תולועפל םילודגה םיררועמה דחא ,ומע לרוגל שיגר ,בל
 ןכו ,ידוהיה םעב םימייוסמ םימרוג לש םילולעת לע םעז-אשמ האושה רחאל ואשנ

 תודהיה לש היכב לוק עמשל םהיתובלו םהינזוא ומטא רשא -- םלועה תומוא ברקב

 לכויש ימ ןיאשכ ,הכותמ תובברו םיפלא םיחבטנו םיטחשנ םויו םוי לכבש ,הדוקעה

 .ףרה תיחשמל רמול

 לא סנכיהל םשפנ תא ונכיסו זוע וביהרה ,לדנאמסייוו ברה ,ונתחו ארטיינמ ברה
 ועיצה ,"םד תרומת ףסכ" םירברבה םיחצרמל רישי חרואב עיצהלו יראה-עול ךות

 םתווהלש אלא ,םיריבכ ןוה-תורצוא לש ריחמב םידוהי יפלא תואמ םייחב ריאשהל

 שגר-יהק םיחא דצמ םילדחמ לשב וללה םיצמאמה לכ וליעוה אל לודגה םנוסאלו
 ידוהיה םדה לע דגנמ ודמעו העשה הבוגל ולעתה אל רשא ,לודגה םלועבש ידוהי

 .םימכ רגינו ךפשנה

 אכבה-קמעב הנורחאה הבישיה

 הראשנ רשא ,הפוריא לכב הדיחיהו תחאה הבישיה התיה ,ארטיינ תבישי

 ידוהי תיברמש ןמז ותואב ,םידימלת תואמל הרות ץיברהל ופיסוה הישארו המוקמב

 .לילכ וברח רבכ הבש הרותה-ישדקמו ודמשוה רבכ ןילופ

 לש םמוציעב ,לביק ,דוד לאומש יבר ,הבישיה שארש ,ונימב דחוימ רבד הז היה

 תיקבולסה הלשממה םעטמ דחוימ רתיה - זוכירה-תונחמל ארטיינ ידוהי שוריג ימי

 תודהי לש ישארה הברי'כ וב וריכהש רחאל ,ושרדמ תיבבו ותיבב ראשיהל תצאונמה

 לש דמעמ קנעוה ותיבל רשאכ הנימב תדחוימה תוכזה םע דחיב ,"היקבולס

 וליפא רשאכ ,הנידמ-ךותב-הנידמ ןיעכ ,תוסח-חטש ונייהד ,"תוילאירוטירטסכא"

 .ברה לש ותושר אלב וכותל הסינכה הרסאנ םירטושל

 הל התשע ,ארטיינמ ברה לש ותיבל הנתינ רשא תוכזה תודוא לע וזה העידיה

 ,ם"ירומדאו םינבר .הל הצוחמ ףאו הנידמה לכב םסרפתנ רבדהו ,רהמ שיח םיפנכ

 דעו יושאק תוביבסו הנמוה ,ץיבולאהימ ןמל ,השעמ-ישנאו םימכח-ידימלת

 ןילופו היצילגמ םיידוהי םיטילפ יפלא םגו ,ארטיינ לא םירהונ ולחה - גרובשרפל

 היה ךורכ ירהש ,םיאבה לכ תא םוקמב קיזחהל היה ענמנה ןמ ,םלוא .ריעה ךרד ורבע

 םינברו ח'ת םייתאמכ תועיבקב םש וראשנ ,תאז לכ םע .רתויב בר ןוכיסב רבדה
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 ארטיינ דייבא -- רגנוא יולה דוד לאומש יבר



 םדק יררה רפש בפש

 ךותמ הרותב וקסעו תותיכ תותיכ ובשי וללה .םידימלת םישימחו האמכ דועו

 התע תללותשמה הארונה תונערופב המינה אולמב בשחתהל ילבמ ,האלפנ הדמתה
 .םהל תברואה הרומחה תישיאה הנכסבו םלועב

 ומויב םוי ידמ ברה לש ורועיש

 שפנ-תוחוכב דמע ,רגנוא דוד לאומש יבר ,הב הבישיה שארו ארטיינ לש הבר
 תבטה ןעמלו הלצה ןעמל תובר לעפש םע .הדירחמ םימיא-תפוקת התואב םיבורמ

 םוי ידמ םיברב ורועיש תא עימשהל גהנו תינחורה ותגהנהמ קספ אל ,םידוהי יאנת
 הירגנוה ידוהי לש גרהה רשאכ ,הי"'שת תנשל ךומס .םיקהבומ תרתחמ יאנתב ,ומויב

 םידימלתה תואמ .הפוריאב ןורחאה הרותה רצבמ לש ורות םג אב ,וציקל טעמכ עיגה

 .םשה תא ושדיקו דקומה לע ולעוה ארטיינ תבישי לש

 םולש יבר ,ונב תייוולב ,דוד לאומש יבר חילצה ,הבישיה-ירעש ולעננש רחאל

 םישקוי-חפמ טלמיהל - אקסיק-טנואמב ארטיינ תבישי תירק לש הבר םויכ ,השמ

 ריאמ ברה ,ודימלת ןכו ונב םע דחיב רתתסהו ,ןורחאה עגרב םיררוצה ול ונמטש

 םינזיטרפה ןוטלש תחת זא ויה רשא ארטיינל םיכומסה תורעיבו ראבאז ירהב ,רלזיא

 .לכ-רסוחב םוקמל םוקממ םיענ םהש ךות ,םיקבולסה

 שפנה-תולעתהו הרובג

 התיה - רגנוא דוד לאומש יבר ןואגה לש וייח-ימיל הנורחאה הנשה תיצחמ

 לש םימי הלא ויה .םלש רפס הילע רבחל היה רשפאו ,הרובגו דוה תפופא ,האלפומ

 .רתויב ההובגה הגרדל דע שפנה -תולעתהו תוריסמ

 תנש רדאב 'ט םויב רטפנ ,רגנוא יולה דוד לאומש יבר קידצה ןואגה ברה

 ותמשנ תא בישה אוה .הינשה םלועה תמחלמ לש המויס ינפל םידחא תועובש ,ה'שת

 ,רעיב ינמז ןפואב הרכנ ורבק .םייצאנה םיחצרמה ידימ רתתסה וב רעיב לע-לא

 רבק דיל ונמטוה םש ,היקבולס-ןאיטשיפל ויתומצע ורבעוה המחלמה םות רחאלו

 .ויתובא



 גפש םדק יררה רפש

 לדנמפייו בוד לאכימ םייח יבר

 הלצה-יעצבמל לודגה קיעזמה

 דוד לאומש יבר ,ונתוח תצרמהבו דודיעב ,לדנמסייו בוד לאכימ םייח יבר

 תכסמה לכב ,הרובג-דפאנו דוה-ףופא ,ונימב דחוימ קרפ וויה ,ארטיינמ ברה ראגנוא
 לש הפיקמו תללוכ הסיפתב םדוחייב וטלבתה רשאב ,המויאה האושה לש תיגארטה

 לש הליגר-יתלב הדימבו הפוריאב לארשי תיב תא דקופה ארונה ןוסאהו האושה תנכס

 ,תוארנה םיכרדה לכב ,ןוסאה תא םצמצל םיילקידאר תונורתפ עיצהלו שפחל הזעה

 !המחלמב ףאו הלפתב ,ןורודב

 ןעמל הרוסמ תוליעפל ולוכ לכ ןותנ היה המחלמל ןושארה םויה ןמ לחה ,ןכאו

 לע שלח ארטיינ ד"בא ,רגנוא יולה דוד לאומש יבר ונתוח םע דיב די .םידוהי תלצה

 הרזע סויג ,תולובג תחרבה ,תודועת-יפויז לש רתויב םינכוסמו םיפעוסמ םיעצבמ
 תונוש םירעמו ןילופמ ועיגה רשא םיטילפה ןמ לכ-ירסחו בער-יזמ ןעמל ץוחבמ

 תודהי לעמ הילכה תריזג תא ריבעהל ידכ איהש ךרד לכ ולצינ םה .היקבולסב

 .תושפנ תלצה ןעמל המרוע לש ךרד לכ וצימו ,היקבולס

 ןונכתה לע ,העווזה ףקיה לע לכה טעמכ םויכ םיעדוי ונאש ךות ,רוחאל-טבמב

 רטשמ םייקש ףעוסמה ןונגנמה לעו םידוהיה יפלכ םיצאנה לש םע-חצר לש םלשומה

 ,לדנמסייו ברהו ארטיינמ ברה לש םתוליעפ תלבקמ ,המיזמה עוציב םשל הז ינטש
 .ראותי יתלבו ןמאיי יתלב השעמ לש דמימ ,ונתח

 המוחה תא עיקבהל תונויסנב ןכתסהל רשפאש ונימאה אל םלוכש העשב
 די טישוהל ובריס טושפש תידוהיה-תינוליחה הגהנההמ םיבר ויהש העשבו המוטאה

 -יתלב תוביסנב םילעופ םהשכ ,רוא תדוקנ ולא םישיא ינש ונמיס -- םיחא תלצהל
 לרוגל דרחה םחה ידוהיה בלה ךותמ לכה ,םראתל טושפ השקש םיאנתבו תוליגר
 לא םיפלא תואמ לש םתלבוה תא ימוהת רעצבו בל ןורבשב האורו םידוהי-םיחא

 .תופרשמהו תוומה ינשבכ

 לכ ןיעמ וריתסהש תיצאנה ןשעה-תמוח תא ועיקבה םיקמעממ"םהיתוקעזב
 ונכתסה םה ,תללוקמה הפוריא תמדא לע םיללוחמ םהש םימיאה-תועווז תא ,םלועה



 םדק יררה רפש דפש

 ,ותעידיל םיאיבמ םהש ךות ,הרזעל םלועה-ןופצמ תא קיעזהל םנויסנב םימעפ תואמ

 היה אישה רשאכ ,המוציעב ןיידע איהשכ הדמשהה-השעמ תא ,תרתחמ יכרדב

 תא ץיצפהל ישפחה םלועב םינוש םימרוגל ורגישש תטרופמהו תזעונה העצהב

 דקומה-תודוקנ ןכיה תעדל ידכ תומיאתמ תופמ םע ,ץיוושואב הדמשהה-ינשבכ

 .הליעי הצצפהל תומיאתמה

 םימיאה-תוערואמ לש ןמאנ םשור

 .ולש שפנה-תוחוכב הנימב תדחוימ תוישיא היה לדנמסייו בוד לאכימ םייח יבר

 ןונכתב ריהזמ חומבו ,םידוהיה ויחא יפלכ הליגש םיחא תגאדב ,שיגרהו רעה ונופצמב

 תידוהי הלצה גישהל ידכ לכה ,םייביטריפסנוק םיעצבמו תולועפ לש ינדפק
 לכ תאו ריכהל דמל םהיללעמ תא רשא ,םייצאנה םיפרוטה ינישמ םאיצוהלו

 םילוצינ לש םהיפמ תוידע הבגו עמשש ירחא ,תעדל דמל תוינטשה םהיתומיזמ

 .םיטלמנו

 תודלותב ויה אל ןתומכ רשא ,ג''שת-ב''שת םימדה תונש ,םייתנשה ךשמב
 .םימיאה-תוערואמ לש ןמאנ םשור לדנמסייו ברה שמיש ןדבאלו גרהל לארשי

 יפמ תודע תייבגב קסע - לארשיב םאו ריעה ,גרובשרפב יאשח רקנובב ובשויב

 ,םהיפמ םשר רשא תוערואמה לכ תא .הדמשהה-תונחממ םיחרובהו םינשבכה יטלמנ
 - ול חתפל חילצה רשא םייתרתחמ תורוניצב ,ךכ-רחא ריבעהל ץמאתהו לדתשה

 .לודגה םלועה תעידיל

 תיראשל ןה ,הלצהה תונויסנ לכ לש ישארה םזויה היה בוד לאכימ םייח יבר

 דוחיש ידי לע - היקבולס תודהיל ןה ;תולובג תחרבה לש הרוצב ,ןילופ תודהי

 ,וז הנידמב ש"מי ןאמכייא לש דחוימה וגיצנ ,ינצילסיוו םשארבו םייצאנה םיררוצה

 יגיהנמ לא ינצילסיוו ךרד ודי לע בצוהש רשקה ידי לע - הירגנוה תודהיל ןהו

 תועצה עיצהו תוזעונ תוינכת םקר הלא ויתולועפב .טשפאדוב לש תידרחה הליהקה
 .תוינויח

 תוומה-תבכרמ החירבה

 לדנמסייו ברה הגהש תוזעונה תוינכתהו תוריבכה תולועפה ףקיה תא ראתל ןיא
 תוומה-עסמ תא ותוארב ושפנל עוגרמ אצמ אל אוה .רעסו-הפוס לש םינש ןתוא לכ
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 םדק יררה רפש ופש

 םייתנשה ךשמב הלצה-תואירק תואמ ילואו תורשע רגישו חסינ אוה .קסופ יתלבה

 חילצמ ומצע אוהשכ ,לארשימ שפנ לכ ליצהל גאדו חרט אוה .הרוסמה ותוליעפ לש

 לע וקחתה רבד לש ופוסב ךא ,רתסב אובחמ תומוקמ ול אוצמל ןמזה לכ ךשמב
 .לצינ םיסנ-יסנב קרו ויתובקע

 וטילחה דרמה ןמ האצותכ .םינאזיטרפה דרמ היקבולסב ץרפ ד"'שת תנש ותסב
 ,בוד לאכימ םייח יבר .םישוריגה תא ושדיחו היקבולס ידוהיל ץק םישל םינמרגה

 .(1944 רבמטפסל 7) די'שת לולאב טייי 'ה םויב ארטיינב ורצענ וידלי תשמחו ותשא
 םיידוהי היפכ ידבוע לש הנחמל ותחפשמו ד"'מחר ורבעוה הליהקה ינב ראש םע דחי
 .ץיוושואל םיטרופסנרטה וחלוש הז הנחממ .היקבולסבש דערעס ריעב

 לאכימ םייח יבר םג היה ץיוושואל םישרוגמה תא הליבוהש תובכרה תחאב

 תא ררועל לחה אלא ,ויתונותשע דביא אל תבכרב ותויהב םג .ותחפשמ ינבו בוד

 .ול ועמש אל הלא ךא ,ןורקה ןמ וצפקיו העיסנל ודגנתי יכ םיאולכה םידוהיה

 רסינ הלילה תכשחב .ומצע תא ליצהל טילחה ,ול עמשיש ימ ןיאש האר רשאכ

 תא ריסה אוה .הצוחה ץפקו םיבנשאה דחא גרוס תא לדנמסיו בוד לאכימ םייח יבר
 לש רקנובל עיגהל חילצה רשא דע ,לגרב םימי המכ דדנ ךכו האווסה תרטמל ונקז

 .םישדח רפסמ ךשמב רתתסה םש ,תיקבולסה תרתחמה

 םה .םיצאנה תונוטלש לצא תיללכ הכובמ המרג תבכרה ןמ תזעונה ותחירב
 םהיצמאמ לכ ךא ,ושאר רובע דחוימ סרפ היקבולס ינותעב וזירכהו ושערו ושעג
 ןגרב' הלצהה-תבכרב רצימה ןמ םידידי והוצליח ה''שת תנשב .והותב ולע ודכולל
 .תירבה תוצראב םיחטבמ-ףוח לא עיגה םשמו ,ץייוושל ותוא האיבה רשא ''ןזלב

 רוד וירחא חינהו ח''ישת ולסכ 'ו םויב רטפנ לדנמסייו בוד לאכימ םייח יבר

 .ךרובי םירשי



 זפש םדק יררה רפש

 ןארוש ד"בא - איירפ הדוהי ריאמ יכר

 דנלנגרוב -- תוליהקה עבש יטילפ

 תואמ לש הלצהה לעפמ איה ,המצעל הכרב תעבוקה ,דוה תפופא תשרפ

 ריאמ יבר רושק היה הב רשאו ,דנלנגרוב תנידמ ירוקע ,לארשי ינב וניחאמ תוחפשמ
 .ןארוש די'בא - איירפ הדוהי

 םיצאנה תוסייג ושלפ רשאכ ,(1938 סראמל 11) חי''צרת 'ב רדא 'ח םויב הז היה

 עבשב ידוהיה בושיה ןתינ הליל-ןיב .עודיה "סולשנייא''-ה תא הב ועציבו הירטסואל

 ידיב תוללותשהלו םיסגלקה ילגרל סמרמל שפנ םיפלא תעברא הנמ רשא ,תוליהקה
 דגנ וליעפה רשא םילפאה יקוח לכ תא ןאכל וקיתעה םינמרגה .ערופו עורפה ןומה
 הירטסוא ידוהי שאר לע תחא תבב ךתינ לכה .ךליאו 1933 תנשמ הינמרג ידוהי
 .דנלנגרוב ץרא לבחב ויה רשא הלא םכותבו

 עבש ינב ולפנ ,(1938 סרמב 12) 'ב רדא 'ט םויב ,םתוטלתשה תרחמל רבכ
 .םקלח-תנמ זאמ ויה תוללעתהו תוערפ .יצאנה םימיאה רטשמל ןברק תוליהקה
 ,וקריו וכיה ,תסנכה-יתבב םיללפתמה רוביצ לע ולפנתה םתרידחל הנושארה תבשב

 .הזיבו דוש ישעמ םהב עצבל ידכ םהיתבמ םידוהי ואיצוה ףאו תותילט וערק

 ימיל םהל ונמוז דנלנגרוב ידוהיל רתויב םישקהו םייתמאה םעזה ימי ,םלואו
 תא םהמ ודדש ,םינקזו םירענ םהיתבמ ואיצוה םיינמרגה םיארפה .ח''צרת תנש חספה
 םש ,היקבולסוכ'צו הירגנוה תולובגל םתוא ושריג םהב תוללעתהה רחאלו םשוכר לכ

 ירמוש .םהישארל גג-תרוק אלל ,םימשה-תפיכ תחת ,תובחרה תודשב םתוא וריאשה
 םהל קינעהל ילבמ ,הרזחב םתוא ופחדו רמשמה לע ודמע םיירגנוההו םייכ'צה לובגה
 עיגה םהמ קלח ,דנלנגרוב לש םיידוהיה היטילפ יפלא םהל ודדנ ךכ .הסינכ-תושר
 םש רחא קלחו ריעב תוידוהיה תוחפשמה לצא גג-תרוק והשכיא ואצמ םש ,הניול

 חור דוע לכ ,םהירעל ובש ךרד-ילוטלטו לבס רחאל רשאכ ,םהיתבל הרזח וימעפ
 .םברקב תמעפמ םייח

 םיללמואה ןעמל הלועפב

 לבח לא דנלנגרוב תוליהקמ תוחפשמ תואמ בוש ושרוג (1943) ג"שת תנשב
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 היה אלש ,ילארטיונ םוקמ הז היה .ארטיינל ןארוש םירעה ןיב רקפה-חטש היהש ץרא
 ריאמ יבר לש ונב ,שעמעל דייבא ,איירפ 'יעשי יבר .הנידמ םושל ןמז ותואב חפוסמ

 ןגריא אוה ,וללה םיללמואל הלצה-רוביגל ךפהנ ,תופש רפסמב טלשש ,יירפ הדוהי
 .חוטב םוקמל םריבעהל ןנכית ףאו םנעמל הרזעו עויס

 הכשלה לא ,ןארוש ד"'בא ,איירפ הדוהי ריאמ יבר הנפ ,ףרוחה ברקתהב
 לש םינברה תצעומ תא דימ ןמזל שרדו טשפאדובב תיסכודוטרואה תיזכרמה
 ותואב םריאשהל אלש ,וללה םישרוגמה ץוליחל תוינכתב ןודל המגמב ,הכשלה
 ונמזוה הזה ןוידל .םרובע שממ תושפנ תנכס הווהמ רבדה ןכש ,ףרוחה תנועב םוקמ
 די'בא ,םיובלטייט לאוי יבר :םיקידצהו םינואגה ,הכשלה י"עש םינברה תשש

 ,באאר ד''בא ,סרעדיינס ןויצ-ןב יבר ,שעד ד"'בא ,טענאפ ךלמילא בקעי יבר ,ראמטאס
 יברו ןיצערבעד די'בא ,רעססארטש יבצ המלש יבר ,אוואקאמ ד''בא ,דנהרופ השמ יבר
 .ןארוש די'בא ,איירפ בייל ריאמ

 תאז תובקעבו ,ןארוש לש הבר יפמ טרופמ ןובשחו-ןיד תעימשב הלחה הבישיה
 .וללה תוחפשמל "'הלצה-ןרק" רותב ושמשי רשא םיפסכה תא סייגי בר לכ יכ טלחוה
 .עבקנש ןמזב קוידב הלחה וז יכ ,הבישיה םויס רחאל עיגה ראמטאסמ ר"ומדאה
 ילעפמב ןהו הרות-תצברה חטשב ויתולועפב ןה ,ןארושמ ברה תא ךירעמ ותויהב
 םינברה תטלחה תא עמש ,השרפה לכב האלמ תונינעתה דימ הליג ,ולש דסחו הקדצ
 דימ ליחתה ראמטאסמ ר"'ומדאה .םישעמה-תפשל תוטלחהה תא םגרתל םתרנ דימו

 ,םלוכמ רתויב םילודגה םימוכסה תא סייגל חילצה אוה ,םיפסכ סויג ןעמל תולועפב
 ולצינו םיחטבמ-ףוחל ועיגה םלוכ ,וללה תוחפשמה תא ליצהל וחילצה ךכל תודוהו

 .םיצאנה ינרפיצמ

 הלצהה תולועפב ןימינב לאומש 'ר ,ונב

 תונשב רתויב םיטלובהו םיליעפה םישיאה דחא היה איירפ ןימינב לאומש 'ר

 הנמינו ,םידוהיה ויחא תבוטל לועפל ומצע שידקה הילעה-ינבמ דחאכ ,םעזהו המיאה

 .הירגנוה תריב ,טשפאדובב םירוסמה םיידרחה םינקסעה םע

 תפעוסמ הלצה-תשרפ היוצמ ,הלצהה-תדובעל ושפנ תוריסמו ותברקה תרגסמב

 רבכ .םויה דע טולה הנממ רסוה אל ןיידעו ,הכ דע הפשחנ דאמ טעמש ,טשפאדובב

 יפלכ םיימשיטנאה םהיקוח תא וליעפה הירגנוה תונוטלש רשאכ ,(1940) ש'ת תנשמ

 ידירש ,םיטילפ יפלאל טלקמ םוקמ טשפאדוב התשענ ,שוביכה-תוצראב םידוהיה
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 איירפ ןימינב לאומש יר ונב לאמשמ איירפ הדוהי ריאמ יבר זכרמב



 םדק יררה רפש צש

 ידוהי שוריג ירחאו ,היקבולס ,ןילופבש המחלמה ירוזיאמ הילא ומרז רשא ,ברח

 ופרטצה ,ביישת תנשב רטסיינדה רהנל רבעמ ,היצילאגל שוראמראמ-סורוטאפראק

 .םהייח תא ליצהל ידכ ,וללה תוליהקה יטילפמ לודג קלח םג םהילא

 לאומש 'ר תושארב ,טשפאדובב םידרח םינקסע תצובק הנגראתה איהה תעב
 תרתחמ יאנתב הצמאתהו הלמע איהו ,תודועת יפויזב תויחמומב הנייטצהש ,ןימינב
 ולכויש - רקיעבו ,היחמ תורוקמו תופייוזמ תודועת םיפדרנה םיחאה ןעמל גישהל

 תשלובה ףכמ םמצע טלמל ולכוי ךכבו ,שפוח תוצראל עיגהלו לובגה תא חירבהל
 .הריבה ריעב וצרשש םיצאנה םיסגלקהו תירגנוהה

 ותלודג-רהוז אולמב

 תעב םיאלפומ םייוליג ידיל רקיעב האב ,ללכה ןעמל הדובעב ותונייטצה

 יפלאו םמצעב טשפאדוב ידוהי רשאכ ,הירגנוה תא םינמרגה םיצאנה ושבכש
 םחלל ובער םהמ םיבר .ארונ רצימל ועלקנ - םשל ורהנש םיידוהיה םיטילפה

 תושדח םהילע וכתינ תוירזכא תוריזג .תוארונ תופידרו תושיגנמ ולבס הזל ףסונבו
 תוליעפ ,הרהוז אולמב וירבחו ןימינב לאומש 'ר תוליעפ התלגתנ זא .םירקבל

 הצובקה תחלצה .הצובקה ירבח לש ירפסמה בכרהה לע הברהב הרבע הפיקהבש
 תוריסמ ידכ-דע לארשי תבהא ,התוא הפיקהש השודקד-תובהלתהל תודות העבקנ
 .םיבורמה ץרמהו הפונתהו שפנ

 םימי םתואב .''הרות תצברה''-ו "הלצה' :םיחטש ינשב ותונקסע תא זכיר אוה

 הריבה-ריעל תיזחה הברקתה רשאכ דחוימבו ,טשפאדובב הרומג היסומלרדנא הררש

 ןימינב לאומש 'ר הלגתה םיפורט םימי םתואב .רוצמ הילע םש םודאה אבצהו

 םינועמה ויחא תלבסש ימכ ,שפנ-תוריסמ לעב ידוהי ןקסעכ ,ותמוק-רועיש אולמב

 .םישעמו תולועפל לילכ ומצע תא שידקה אוהו חונמ ול םינתונ םניא

 תרתחמ לש םיאנתב הבישיו ת'ת

 יכומ ריעה תובוחרב וטטושש לארשי ידלי תא ףוסאל התיה הנושארה ותלועפ

 ,דעומ דועבמ ןכוהש םיטלקמה דחאב ,דומיל ילספס לע םבישוה אוה .בערו םלה

 םוקמ ,"רפוס םתח'' תבישי תא דסיי ,רעלפפענק סומינולק ה"'ומ ,ורבח םע דחיב

 הבישיה שארב .תפותה-שאמ םילצומ םידוא ,לארשי ידלי רובע הלפתלו הרותל
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 ג''הרהו ןיצערבעד ד''בא ,ןרטש השמ יבר ג'הרה ,םימסרופמו םילוגד םינבר ודמעוה

 .םימסרופמו םילוגד םיכנחמ דועו יולרע די'בא ,רפוס ןנחוי יבר

 ,םיחתותה םערמ תשערנו תדרחנ ,הלפאו תורדקל הנותנ הלוכ ריעה דועב
 -תויח ידיב הסישמל הנותנ שדוק-םע תיראשו םיתמ לש תויווג םיאלמ תובוחרה
 התמחלמב וקסעו ''רפוס םתחי' תבישי לש שרדמה תיבב ובשי - םיצאנה לש ףרטה
 ותוכזב עייס ןבר-תיב-לש-תוקונית יפמ הרותה לוק .תרתחמ לש םיאנתב הרות לש

 םיאנושה תלפמב תוארל וכז ןכאו ,הלפמ םהל ליחנהל ,םיינטשה תוחוכה תא עינכהל
 .לארשיב םינמאנ םיתב תונבלו תוחפשמ םיקהל ,םיצאנה



 םדק יררה רפש בצש

 קראמזעק ד"בא - גרובנירגנ ריאמ יבר ג"הרה

 םיקבולסה םינזיטרפה דרמ

 ולטנ תוממוקתהה ןמ האצותכ .היקבולסב דרמ ץרפ ה"שת ירשת שדוחב

 ןוטלשה תליטנ לש הז רהמנו רמ םוימ .הנידמב ןוטלשה ןסר תא םהידיל םינמרגה

 .קראמזעק ידוהיל םהיניבו היקבולס ירעב םידוהיה לש םהימי וכרא אל םיצאנה ידיב

 קראמזעק ד"'בא גרובנירג ןתנ החמש יבר אבוה ה"'שת תנש ירשתב 'ה םויב
 םשה שודיק לע ושפנ תא רסמ םויב ובו ןילופבש בושאלפ לודגה הדמשהה הנחמל

 לצניהל 'ה ידסחב הכז ,ןתנ החמש יבר לש ויתונבו וינב לכמ .ותליהק ינב םע דחיב

 ךישמה רשא ,קראמזעק די'בא ,גרובנירג ריאמ יבר גי'הרה ונב קר םיצאנה ינרפצמ
 רחאלו ,הינשה םלועה תמחלמ םות רחאל דימ ויבא אסכ לע וז ריעב תונברב ןהכל

 .ןילקורב - קראפ-אראבב ,יי'אפ שרדמה תיב לש הבר -- ןכמ

 תונברה םלועב וכרד ךישממ

 לש הריווא גופסל הכז .אברבר אנליאל היהו לוגדה ויבא תיבב לדג ריאמ יבר

 תודמו הרותב תונואג ,שפנ-לדוג לש םתוחה עבטוה ושפנבו םימש-תאריו הרות

 רטעתה וימי-רחשב רבכו ,תונברה תוכילה םג ויבא תיבב דמל ןכ .תופיו תולצאנ

 תונברה ינינעב קוסעל קיפסה םש ,היקבולסבש שאלוקימ ק"קב די'באכ ראפ-ןהכל

 .םינושה הירושימל

 םימיאה תונשב .היצילגו ןילופ ,היקבולס ןיבש לובגב תנכוש שאלוקימ ריעה
 רשא היצילגו ןילופמ ברח-יטילפ יפלאל םידודנה-תמוצכ ריעה השמיש האושהו

 .ירזכאה ינמרגה ףגמה תחת וסרדנו ופדרנ

 םע תידוהי הליהק הב התיה .םינפל שאלוקימ ריעה התיה לארשיב םאו ריע
 דימלת ,ץינוק ביל יבר ומכ ,םיקידצה ילודגו ץרא ינואג ראפ הב ונהיכו הכורא תרוסמ
 ךשמב שדוקה תרמשמ לע דמעו הרות ץיברה רשא ,"הדוהיב עדונ''ה לעבל קהבומ
 תחנמ'"' לעב ,רעב רכשי יבר ןואגהו ייחקור ןמשיי לעב שודקה ןואגה ןכו ,הנש םיעברא
 .דועו ,"ינע
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 קראמזעק דייבא -- גרובנירג ריאמ יבר
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 םידירשל הלצה-ןגועכ שאלוקימ

 השודק הליהק לע םג תרוכה הלע ,היקבולס תודהיל םימיאהו האושה תפוקתב

 םשפנ תא ורסמ םש ,הדמשה תונחמל תוחפשמ תואמ עברא ולגוה ג''שת תנשב וז
 ידי-לע וראשוה אתמד ברה םע דחיב - תוחפשמ האמ - ישימח קלח .'ה שודיק לע
 תורוע דוביעל תשורחה-יתב הרשעב םתוא וקיסעהו םיקבולסה םהירזועו םינמרגה

 הז ןפואב .יתמחלמה ץמאמל םיינויחו םיחמומ םילעופל ובשחנ םה .וז ריעב ויה רשא
 וחרב רשא ברח-ידירש תואמל הלצה-ןגועל שאלוקימ ריעה לכ הכפהו התכז םג

 .היצילגו ןילופמ

 לש תרשרשל ,שאלוקימ דייבא ,גרובנירג ריאמ יבר ץלחנ ד"שת-ב''שת תונשב
 הז םוחתב רתויב ההובג הגרדל תולעתהל הכזו חילצה ןמז התואב .דסחו הלצה ישעמ

 רשאכ ,שממ שפנ תוריסמב .םיזעונה ויעצבמב ריהזמ ףד םשרו תושפנ תלצה לש

 איבהל וידיב הלעו ופכב ושפנ םישמ היה ,ויניע דגנל עגר לכ תפחרמ תוומה-תנכס
 יכרדב םידרטומ ויהש םידוהי ,לארשימ תושפנ (2,000) םייפלא לש תלצהל

 םשפנ קרשכ ,לכ-רסוחבו םוריעב וראשנ ,םפוגבו םשפנב םיצוצרו םירובש ,םידודנה

 .ללשל םהל הראשנ

 ידימלתמ רפסמ הלצהה יתוריש תולועפ ךרוצל סייג גרובנירג ריאמ יבר

 םג אוה ,ותליהק-ינבמ םיצרמנ םינקסע םג ןכו ,םיזעונו םירשכומ םירוחב ,ותבישי

 ,םיננכותמו םיפתושמ תוחוכב ,ךכו ,םיימוקמ םיבשותמ עויסו רזע ומצעל סייגל עדי

 לובגה לש ורבעמ םידוהי ליצהל ודיב הלעו רוזיאה לכב ולש הלצהה תשר תא שרפ

 .היצילגו ןילופמ ואב רשא ,ךומסה

 קתפ לכבו ,לובגל רבעמ ובשומ םוקמ ןייוצ ןהילעש תואקתפ תואמ ןיכה אוה
 םהילעו ,םתוא ליצהל םילוכיו החונמב םידוהי םיררוגתמ שאלוקימ ריעב יכ זמר היה

 הליל-ןושיאב .שאלוקימל םתוא איבי יקצאבוק ירכנה חירבמהו ארטסיבל תכלל קר

 ,ירכנה ןכוסל תואקתפה תא םירסומו הנידמה לובגל ךומס םיברקתמ םירוחבה ויה
 תא קליחו ןילופו היצילג תולובג לש םכרוא לכל ךלהתה ,לובגה תא רבע הלה
 .רוזיא ותואל עיגהל וחילצה רשא םיפדרנה םידוהיל תואקתפה

 לובגה תא וצחש רחאל .לארשימ תושפנ יפלא ולצינ וללה תולועפל תודוה ןכאו
 וקיפסהו וחילצה ףא לודגה םקלחבו הירגנוהל וכישמה םשמו שאלוקימ ריעל ועיגה

 .לארשי ץראל תולעל
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 קראמזעק תונברב ויתובא סכ לע

 .ותליהק-יבמ םיבר םע דחיב ,עשרה-תועתלממ לצינו גרובנירג ריאמ יבר הכז

 בש המחלמה םותבו ,תורעיה-הבעמב רקנובב רתתסהל ודיב הלעש רחאל ולצינ וייח
 ודכלתה דימ .הליהקה תוברוח תא בוש םקשל לחהו קראמזעקב ותדלומ-ריעל

 דודיעו קוזיח לש חור םברקב חיפה אוה .םינשבכה שאמ םילצומה םידואה וביבסמ
 .םייתחפשמה םהינק תא שדחמ תונבל םתוא דדועו

 ,קראמזעקב תונברה סכ לע תבשל ריאמ יבר ךישמה תוטעמ םינש קר ,םלואו
 ועיגה ,הליהקה-ייח תא תיתשהלו תונברב טעמ ססבתהל ודיב הלע קר ןכש
 דיתע ול ןיאש ול ררבתה טעומ ןמז ךות .היקבולסוכ'צב ןוטלשל ולעו םיטסינומוקה
 הרהז יכ ,קראמזעק לש התראפת הרבעו הפלח יכ הנקסמל עיגה אוה .הז םוקמב
 קלח ,לארשי ץראל עיגה םהמ קלח ,םידודנה-לקמ תא וחקל הליהקה ינב לכ .םעוה
 םיחטבמ םוקמל קראמזעק לש ןורחאה הבר םג עיגה ךכו ,תירבה-תוצראל עיגה רחא

 .הקירמאב

 לוד קסופכו הרותב ןואגכ םסרופמ היה ,קראמזעק ד"בא ,גרובנירג ריאמ יבר

 ויתושרדב רוביצה תא ביהלה ,םיקסופו סיישב תוביתנ ריאמ היהו ,קימעמו יקב

 .הרוהט םימש-תאריו רסומ לש תוחישב ,וימואנו

 הכז אוה .ג'ינשת בא ז"'י םויב רטפנ ,קראמזעק ד"'בא ,גרובנירג ריאמ יבר

 החפשמ לש בהזה תרשרשב תפסונ הילוח םיווהמה םיכרובמו םירשי תורודל

 .וז הלוגדו האלפומ
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 טשפאדוב - ןרעטש ןחכה םייח ר"הומ ינברה

 ןימויה-תקיתע טשפאדוב תליהק

 תוטלובה ןמ ,טשפאדוב ריעה התיה םימודק-דוה הפופאו סחי הרוטע

 ךיע :הפוריא-חרזמ תודהי לש הרובטב ,לארשיב תוהמאו םירע ןיבש תויזכרמהו

 ןמ ,הריציו הרות ייח ,םירוהט םיידוהי םייח הקקשש ,אלפנ ידוהי רבע תלעב

 לשב לכ-יפב הליהתל אשינ המשש ריע ,םילודגהו םיטלובה םיינרותה םיזכרמה

 הליהק ,אבס לארשי חורב ישרוש ידוהי יווה םקרנ הבש ריע ,הבש חורה-ילודג

 .המויאה האושב הברח רשא דע ,הילע תוממור לש הליהש הריטעמ

 ןייעמה הב הכיפ םינשב תואמ .םירוהט םיידוהי םייח הב וססת םינשב תואמ
 .הפוריא תולגב רתויב תוקיתעהו תוקיתווה ןמ ,'ה תדובעו הרותה-תולדג לש עבונה

 עקב היתושרדמ יתבו היתויסנכ-יתבמ ,ישרוש ידוהי ןח ואלמ היתואטמיסו היתובוחר
 ףינה רשא דע ,ןבר-תיב-לש-תוקונית לוקו םידמול לוק ,הלפתו הרות לוק ףרה אלב

 לע וקבאנ רשא ,םיבבלנה הידוהי יבוטו ןוילכה-ףייס תא יצאנה יאדמשאה הילע
 ומש שודיק ןעמל דקומה לע ולע - הארונה המחלמה םויס ינפל רצק ןמז דע םמויק
 .עשרה-תועתלממ לצניהל וכז םהמ םיטעמ קרו ,'תי

 םלועה תמחלמ ינפל התנמ איה .טשפאדוב תודהי התיה םיסולכוא-תבורמ

 םינושה הימרזב םינווגה ויה םיבורמ יכ ףאו .שפנ ףלא העבראו םינומש האמ הינשה

 ןוסחה החוכ םוקמ לכב שגרוה ירה ,בורל תוצובקו םיגוח ,תידוהיה היסולכואה לש

 תפוקתב "'רפוס םתחי'ה ןרמ דסיי התוא תדרפנה תידרחה הליהקה לש ביציהו

 ונח אולמב ךוסנ היה יסופיטה ירגנוהה ידוהיה ןויבצה .המרופירה תעונת דגנ ותמחלמ

 דע ,תשדוקמ תרוסמ לש תורוד המכ תצורמב ומקרנ רשא םייחה-יפנע לכ לע ומסקו

 לע ףא - הז ךותבו הפוריאבש ראופמה לארשי תיב םרכ לע ךפשנ 'ה ףא ןורח רשא

 לע ךסמה דריו הגירהל ולבוהו ודקענ הינב בור רשא ,טשפאדוב לש וז שדוק-תליהק

 .תירגנוהה הריבה ריעב וז תראופמ הליהק לש המויק

 תמחלמ תומיב תירגנוהה הריבה ריעב תידוהיה הליהקל הל ואציש ןיטינומה
 -יטילפ תוחפשמ יפלאו הרות ילודג םינבר תואמל ''הלצה'' זכרמכ ,הינשה םלועה
 חור ירוביג ,הלוגס-ידיחי םינקסע לש םהיתויוכז הל ודמע ,הל ואצי ידכב אל - ,ברח
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 לכב ולעפו ולמע ,תלוזה ןעמל םהייח תא ונכיס ,םפכב םשפנ ומש רשא ,הלצהו
 רשא םידוהי יפלא רובע זועמלו הדוצמל הכפוהל וליכשה ךכו ,תואיל אלב םיחטשה

 .לואש-ירוסי םהילע וכיתהו םיעשורמה םייצאנה תונוטלשה ידי-לע םחר-אלל ופדרנ
 הרצ-תעלש םיטעמה םידיחיה לש םחור-ראשל תודות ,טלפמו הסחמ ואצמ ןאכ
 .הלצהה-הדשב םלעופב וחנ אלו ופייע אלו ולעתהו וממורתה

 בהז ףד םשר רשא ,טשפאדוב תליהקב רתויב םיטלובהו םיליעפה םישיאה דחא

 תומויאה םעזהו המיאה תונשב דחוימבו ,םיידוהי םיחא תבוטל תוכורבה תולועפב

 -יפב םסרפתה רשא ,ןרעטש ןהכה םייח ר"'הומ ינברה היה ,הינשה םלועה תמחלמ לש

 תלצהל לועפל - וינפל התיה תחא הרטמ קרש ,םיטעומה הילעה ינבמ דחאכ לכ

 .עשרה-תועתלממ םידוהי

 הריהזמו הליצא תומד

 תודהיה הנחמב רתויב םיעדונה םישיאה דחא היה ,ןרעטש ןהכה םייח 'ר

 .האושה רחאל ףאו םלועה תומחלמ יתש ןיבש תרעוסה הפוקתב הירגנוהב תידרחה
 ריעה לש הימוחתל רבעמ קחרה ,הליגר תרגסמ לכמ וגרח ותצרעהו ומוסרפ

 םרומ ,אלפומו לוגד םדאכ ןיטינומ ול ואצי ידכב אלו ,השעו לעפ הבש טשפאדוב
 .ותומכ םיטעמ קר רשא ,םעמ

 ויתונוכתב ומלגב ,תוינחורה ויתולוגסב םייח 'ר ןייטצה הנושארבו שארב

 -דימלת היה .תולענ תוינחור תוינוכת לעבו ליצא םדא לש ןקויד-תומד ויתולעמבו

 רטועמו טשוקמה חור-דיגנ ,ןיחומ-לעבו בבל-רב ,גלפומ 'ה דבועו דיסח ,לודג םכח

 רחוסכ םא ,םיחטשה לכב ןייטצמ ,תונורשכ לש עפשב ןנוחמ היה .הנוכנ הדמ לכב
 ךרובמ ,םילעפ-בר ןקסעכ םאו ,ול ןיריהנ תירגנוהה הלכלכה יליבש לכש חילצמ

 אלמ ,תוימאניד דימת עפושה ,תירוביצה המזויה שיא ,םימוחתה לכב תונורשכב
 דימת רשאכ ,ותנובתבו ותוחקיפב ,ולש ישיאה םסקב תובבל ול שוכרל עדוי ,תלחות
 .קדה ןמ קד ךויח ויתפש לע ףחרמ

 וצביש רשא ןחה-ינבא לכמ ךא ,םימכח ונמש תובוטה תולעמה לכב היה ךרובמ
 -ברו יסופיט ,ידוהי סנרפכ תילוגסה ותנוכת םייתעבש הרהדזה ,ותוישיא-רתכ תא

 הפיאש קר אלא ומלועב ול ןיאש ,ומעל בוט שרודה ,םילעפ-ברו יח שיא היה .הלעמ

 לכ תא באושש םדא ,םיידוהיה ויחא םע דסחו הבוט לומגל ,ןלוכמ הלודגה תחא
 םהל לקיו בטיי ןעמל ,לארשי ינב וניחא ןעמל שפנ-ףוריחב ותורסמתהמ ותויח

 .םהייח-תסמעמב



 םדק יררה רפש חצש

 לכ רשא ,ןורחאה רודב תוידוהיה תוליהקה יגיהנמ ברקב תוטעמה תויומדה ןמ
 תוימצעה וליאכ ,םירחאה לש םתחוור ןעמל ,תלוזה תבוטל קרו ךא שדוק ויה םהייח

 אלמה בל ,םחה ידוהיה ובלב םייח 'ר רתויב ןייטצה .רקיע לכ תמייק התיה אל םהלש
 .רצמו לובג אלב ,יהבא ךורו תומימח ףרה אלב עפוש ,תיתימא לארשי תבהאב שודגו

 וייח תירחש

 ויבאל ,היצילגבש אקוועלאקאס ריעב א"סרת תנשב דלונ ןרעטש ןהכה םייח 'ר

 רומידאלב הילע-ישנאמ ,ןרעטש ןהכה םהרבא 'ר לש ונב ,ןהכה 'ילא השמ 'ר ח"'הרה

 ישעמ תפידרלו הרות-דומלתל ונמזמ הברה שידקהו םיסכנ ריתע היה רשא ,קסנילאוו

 ןתח ,ךיירבלאה יבצ המלש יבר ןואגה לש ותב התיה ,אדיירפ תרמ ,ומא .דסחו הקדצ

 הכומסה אקוועלאקאס הרייעב זא ררוגתה רשא ,דארבמ רעגולק המלש יבר קי'הגה

 םוצע דימתמו לודג םכח-דימלתל היה םסרופמ ןרעטש ןהכה 'ילא השמ 'ר .דארבל

 דסיש תעל ,ריעצ ךרבא ותויהב רבכ תגלפומ תורישעב ךרבתה אוה .הרותה דומילב
 לכב לודג הקדצ לעבכ וינפל ךלוה ומששכ ,הלעמ הלעמ הלעו אקוועלאקאסב קנב

 .הביבסה

 םימיל ריעצ ודועב .רצונ תולודגל יכ ,םייח 'רב וב וניחבה ותודלי-רחשמ רבכ

 לש הריוואב לדג אוה .חלוממו חקיפ ,ףירח חומ לעב ,בוט בלב ןנוחמה דליכ םסרפתה

 תבהא וב ועטנ ךר ליגמ רבכ .םילודגה וינקזו ויבא תכרדהב תאזו ,תונואגו הרות

 תויגוסל הרידח רשוכבו הריהמ הסיפתב ןייטצה ומצע אוהו .הידמול תביחו הרות

 .ס"'שה יבחרמב רתויב תושקהו תוכבוסמה

 םהידליו וירוה וטלמנ ,ד"ערת תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 ,םדוד תשקבל .הירגנוה תריב ,טשפאדובל ועיגה םירופכה-םוי ברעבו היצילאגמ

 ריעב ובשייתה ,טשפאדובל עיגה אוה ףאש ,רעגולק ןימינב םהרבא יבר קידצה ןואגה

 .תושעל הליחתכלמ םתינכתב היהש יפכ ,הניו ריעל םכרד תא וכישמה אלו וז

 יילא השמ 'ר לע דחימב עיפשה רעגולק ןימינב םהרבא יבר יכ ,םירפסמ
 ידוהי לצא ררוגתהלו ןסחאתהל ךרטצי אמש ששוח היה ןכש ,טשפאדובב עקתשהל
 השמ 'רמ שקיב ןכלו ,הירגנוה ידוהימ םיבר לש םכרדכ ,תואיפו ןקז לדגמ ונניאש
 םנרקו הבר החלצהב ךרבתי הז רכשב יכ ול וחיטבהב ,וז ריעב ראשיהל םיכסי יכ ילא
 ומייקתנ םנמאו .רצק ןמזל קר אלא םחירטהל הצור ונניא יכ ונייצב ,דובכב םורת
 ןואג ותוא .ונפ רשא לכב וחילצה וירחא וינבו 'ילא השמ יבר .ולש תוחטבהה יתש



 טצש םדק יררה רפש

 תגיגחב ,ועורזב הרותה רפס סע -- ןרעטש ןהכה סייח רייהומ

 ,ייסייש תרבח,, שרדמה תיבל דיילשת תנשב --  ולש הרות רפס תסנכה

 קרוי-וינ ,סלליה טסעראפב דסיש



 םדק יררה רפש ת

 תא רואל איצוה רשא ,רעגולק המלש יבר ,דיחי ןב וירחא ריאשהו ז"ערת תנשב רטפנ

 .בייצרת תנשב הניוב רטפנו ,"ןימינב יראש" ת"'וש ויבא רוביח

 םוקמה תא םייח 'ר אצמ ,םירפוסו םימכח האלמ זא התיה רשא ,טשפאדובב

 םיליגר-יתלב תונורשכב ןנוחמ היה אוה .וידומילב םלתשהל לכוי ובש םלוההו תואנה

 .גלפומ םכח-דימלתכ בוט םש ול אצי ותורחבב רבכש דע ,וידומילב ליח השע ךכו

 ,ןימינב םהרבא יבר ןואגה ,ונקז-ודוד לש ותכרדהו ותבריק הברהב ול וליעוה דחוימב
 השמ 'ר ינב ראש לעו הריבכה וחורמ וילע ליצאהו ויבא תיבב ,רומאכ ,ררוגתה רשא

 .הדיחיה ותוחא ידכנ ,יילא

 ,רדנלדירפ באז 'ר ח"הרה תב ,הקבר תרמ תא השאל אשנ וקרפל ועיגהב
 .אקסילמ יבצ יבר צ"הרה יאצאצמ ,קיזייא קחצי ר''הומ ןב ,ןיצערבעד ריעה ידבכנמ

 ,ויקסעב ליח תושעל חילצהו רחסמה םלועב אוה ףא רצבתה ,םילודגה ויתובא ומכו
 היה אלו יערא ותכאלמ תאו עבק ותרות תא השוע היה ותחלצה םוציעב םגש אלא
 ותיב-ינבו ,ןורחאה ומוי דע וכרד התיה וזכ .הרותב םיעובקה וירועישמ הז-אוהכ ערוג

 ערגיי אל ונממש םישדק-שדוק תניחבב אוה ולש דומילה ןמז יכ ,תעדל ודמל רבכ

 .רתויב לודגה קסעה ךרוצל וליפא וידומילמ קיספי אלו

 ולעפו שיאה

 םיחאה" לש םיגירא תייווטל תשורחה-יתב יקסע תא להנל סנכנ םייח 'ר

 םלוכ ,דבוכמ דמעמ ול שכר ותוניגהו ורשויל תודוה .טשפאדובב רשא "רעגידיורפ

 שחר עגמב ומע אבש ימ לכו םיליעומ רחסמ-ירשק רושקל חילצה ךכו ,ןומיא וב ונתנ

 .דובכו הכרעה ול

 םה .הנידמהו ריעה תלכלכב ינויחו בושח דיקפת טשפאדוב ידוהי ואלימ ,ןכא

 גוסמ תורוחס וקפים רשא ליטסקט ילעפמ םכותבו םילעפמ ודסיי ,תוישעת ונב

 יכ ,רמאיהל תנתינ תמאה .םידיקפו םידבוע ,םילעופ תואמל הדובע ורשפיאו הלועמ
 םוקמו םוקמ לכב העודיו תרכינ התיה תילכלכ הניחבמ הירגנוה ידוהי לש םתמורת
 םירחוסה ןכש ,ליעיה םדיקפת טלבתה טשפאדובב דחוימב ךא ,הנידמה יבחרב
 אלא ,לוזלז-יטבמב םהילא וטיבה אל ,ךווית ידיקפת ואלימ אל טשפאדובב םיידוהיה
 דאמ הברה ולעפו תילכלכה תויביטקודורפל תובר ומרתש ,םיקהבומ םינרצי ויה
 .הירגנוה לש םיבושחה הישעתה יפנעמ הברה לש תילכלכה םתוחתפתה ןעמל

 ליטסכטה לעפמ לוהינל ויתונורשכמו ויתוחוכמ הברה םורתל ליכשה םייח 'רו



 את םדק יררה רפש

 רשאכ ,המחלמה תונשב ןהו הוולשה תונשב ןה תאזו ,"רעגידיורפ םיחאה'' לש לודגה

 המחלמ תנוכמ התוא םע תעשופ תופתוש התשעו םיצאנה תלגעל המתרנ הירגנוה

 העווז לש הפוקת התואב .ודועמ התומכש העדי אל םלועהש תילאטורבו תירזכא

 - ,טויסו תיווע םיפקתומו הלהב םיזוחא ויה םלוכ רשאכ ,רוגמו דחפ ,םימיאו

 ןיב' ןרמתל תלוכיו תואצמתה רשוכ ,הנובתו לכש הברה ויה םישורד וזכש הפוקתב
 ןרעטש םייח 'רו ,דמעמ קיזחהל היהי רשפאש ידכ ,הטעמ אל תופירחו "תופיטה
 .הישעתו רחסמל ועגנש םיחטשה לכב הלא תולוגס חיכוה

 םידסח תולימגו הדובעה ,הרותה לע

 לכויש ידכ דבכ ינחור חתמבו ץמאמבו תעגיימ הכאלמב עוקש היה םייח 'ר

 רמש אוה ,הרותה דומילב וירועיש תא חינזה אל תאז ףרח ךא ,םעזה ימי תא רובעל

 ידמ .ומצעל הוותהש םייחה-תוחרואמ ללכב הניש אל ,קדקודמו קייודמ רדסב םהילע

 ,הרותב רועיש ותיבב רדיס ,הרותה דומילל תומלש תועש שידקמ היה ומויב םוי

 דיגמ רותב ,רעלפע קחצי ברה ,םסרופמה אפורהו ןדמלה םע ,םיקסופבו תויגוסב

 רועיש ודמלש לודג חית ץעמנייטש גילעז רשא 'ר םעו ,םיברל ותיבב רועיש

 .םינשב תורשע תועיבקב

 םתוא םידיקפתל רסמתה ,ללכה ינינעב קסועו ליעפ םג היה - הלא לכ לעו
 אישנ תנוהכל רחבנ אוה .יצראה רושימב םאו ימוקמה רושימב םא ומצע לע לביק
 תא .הקזחלו הרות ץיפהל ,דומלל הבריה אוה ,"םירוחב תראפת'' םסרופמה ןוגראה
 תוחוכ וילא ךשמ ,םירחא ליעפהו לעפ .ול תינייפואה תונמאנב אלימ הז ודיקפת
 ושארבש ןוגראה תורוש תא לידגהל ידכ םירוענ-ץרמב שממ היה ססות ,םיריעצ
 .דמע

 ,תובישיה ישארו םינברה ילודג םשארבו ,םלוכ לצא דובכו הכרעה שכר אוה

 תרבח אישנ דיקפתל ותוא תונמל וצילמה ,ובל-בוטו ויתונורשכ תא םכירעהב רשא

 ידכ םישורדה םייפסכה םיעצמאה תא סייגל ויה הדיקפתו התרטמש הרבח ,"'ורהזהי'

 םיינע ינבב ורהזה' ל"זח רמאמכ ,תובישיב םיינע ינב לש םהידומיל תא רשפאל

 תובישיה לכל הרזע תטשוה ןעמל הפיקמ הרוצב לעפ הז ןוגרא ."הרות אצת םהמש

 .תלוכי-יטועמ תובישי ירוחב רובע הקזחה-ימדו הכימת וקפיס ותועצמאב ,הירגנוהב

 תולועפ תא ביחרהל חילצה ,הזה דבוכמה דיקפתה תא וילע לביקש רחאל ,םייח 'ר

 תובישיה לכ רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב רבדה טלב דחוימבו ,'ורהזה' תרבח

 -דומלת תרגסמב רתויב םיליעפה םינקסעה ןמ היה םייח 'ר .קוצמבו רוצמב ויה

 .ודמעמו ומויק תא ססבל ידכ תובר לעפו חרט אוה ,''תמא תרותי' הרותה



 םדק יררה רפש בת

 רוקיב" השודקה הרבחה אישנכ ןהכל םייח 'ר רחבנ רתוי תרחואמ הפוקתב
 תופורתו רשכ ןוזמ הקפיס רשא הרבח ,טשפאדובד םיארי להק תרגסמב "םילוח
 רוזמ שקבל ידכ הנידמה-יבחר לכמ הריבה ריעל ואב רשא םיידוהי םילוח תואמל

 וזה הרבחה תובישחל םיעלוק הכרעה ירבדו .טשפאדוב לש םילוחה-יתבב הפורתו

 ,אטנאלאג די'בא ,םיובסקוב עשוהי יבר לש וירבדב םיאצומ ונא ,ינויחה הדיקפתלו
 תרבחל םיעבשה תנש לש לבויה תרכזמל םיבתכמ ץבוקב א''שת תנשב ומסרופ רשא
 :"םילוח רוקיב"

 םנורסח םהל תתב תובר תושפנ ויחה הילהנמו היגיהנמ םע וז הרבחה אלה ..

 םתונוזמ םהל טישוהל םג המו ,האופרה יכרצ לכו ןגמד איסא ןה ,םכרצ לכו

 .". . .וניחא לש תומשנו תופוג ויחה הזבו הלענ תורשכב םתחוראו

 הרותה ילודג םע וירשק

 לכל הנענו םהל עמשנ הענכהבו ,םי'ירומדאהו הרותה ילודגל היה רושק םייח 'ר

 וא הרותב לודג לש תעדה-תווח תא לואשל ילב רבד השוע היה אל אוה .םשקובמ

 תא ועיבהו והובהא םיקידצהו םינברהש ןכל אלפ ןיאו ,ר"ומדא לש ותצעב
 םיריכזמ ויה הביח-ישחרבו דובכ-תאריב .םסקה-תבר ותוישיאמ תבהלנה םתומשרתה

 ,תורוהטה ושפנ-תונוכת לע ךכב םדמועב ,עגמב ומע ואב רשא הלא לכ ומש תא

 .םדבכמו הרותה ידמולל שחור אוהש הבהאהו וב תדקויה הרותה תבהא

 םאטשרבלה רזעילא םולש יבר ר"ומדאה לא ותורשקתה תודוא לע

 עסונ ונניא המל ,םייח 'ר לאשנ תובר םימעפ :אבה רופיסה תא םירפסמ ,טרעפצארמ

 אוה יכ ,הנענ אוה .ויתוכרבמ ךרבתהלו טרעפצארמ ר"'ומדאה לש ולצב ףפותסהל

 .הריבה-ריע תא בוזעלו ויקסעמ תונפתהל לוכי אוה ןיאו רוביצה יכרצו יקסעב דורט

 עצמאב ,ריעל ץוחמ ויקסע ילגרל תינוכמב םייח 'ר עסנ ,ןמז רובעכ ,הנהו

 תמחמו קזח חוכב תינוכמה הרצענ ומונמנ ידכ ךות ךא ,םדרנ הכוראה העיסנה
 הפלח ןכמ-רחאל תוטעומ תוינש .ררועתה אוהו םייח 'ר לטלטינ הריצעה תוימואתפ

 ררבתה .תרצענה תינוכמה לש הפא דיל שממ ,סרפסכא-תבכר הרידא הרהדב םוקמב
 ויה אל םאבו ,ולקלקתה םירוזמרה ,ולעפ אל תבכרה-יספ לש םוסחמה-ירוצעמ יכ

 ידוהיב םייח 'ר ןיחבהשמ .היעסונ לע תינוכמה תא תסמור תבכרה התיה -- םירצענ
 אל םיאצמנ םה יכ ,ול בישה ידוהיה .םיאצמנ םה הפיא ותוא לאש ,םוקמב ףלחש
 המ לכמ שגרנו םעפנ .טרעפצארב רזעילא םולש יבר ר"ומדאה לש ותיבמ קחרה

 .ותכרב תא לבקל ידכ ר''ומדאה תיבל וימעפ םשו דימ רהימ ,ול עריאש
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 .. םייקל שי החטבה

 ינב .אבצל בצייתהל היה ךירצ ,ןרעטש ןהכה ףסוי 'ר ,ויחאש ,הרק הנהו

 המ הארנ ,םייירומדאל ךל"' .ורורחשל לעפיש ונממ םשקבב םייח 'רל ונפ החפשמה
 םחנמ יבר ק"הצה לא דימ רהימ םייח 'ר .ול ורמא - ,"ורורחשל תושעל םה םילוכי

 ,םאטשרבלה םולש םהרבא יבר לש ונב ,בוקפורטסמ ר''ומדאה ,םאטשרבלה לידנמ
 ,'לאקזחי ירבדיי לעב ,םאטשרבלה אגרש לאקזחי יבר לש ונב ,בוקפורטסמ ר''ומדאה
 םייח 'ר לש ותשקבל ןיזאה ר"'ומדאה .זנאצמ "'םייח ירבד' לעב ק"הגה לש ונב

 .אבצב תרשי אל ויחא יכ ול חיטבהו

 הקידבב ,הנהו .תיאופרה הדעווה ינפב בצייתהל ךלה ןרעטש ףסוי 'רו ןמזה עיגה
 סויגה ןמז םג ול עבקנ דימו לייח תויהל םיאתמ אוהש ול רמאנ ,תורישל רשכ אצמנ

 ,םייח 'רל קיצהל ולחה החפשמה ינב .דעוימה ךיראתב בצייתהל וילע ובש םוקמהו

 ויה םיכירצ אלא ,ר"ומדאה תחטבה לע קרו ךא ךמתסהל ויה םיכירצ אלש ורמא
 .דחוש תועצמאב רורחשה תא גישהל ,םירחא םירושימב םיצמאמ ליצפהל

 ץחרמהו-שפונה תיבב זא ההש רשא ,בוקפורטסמ ר''ומדאהל בוש ךלה םייח 'ר
 וספת ןכ-ירחאו וירבדל ןיזאה יברה .ויחא תא תורוקה לע ול רפיסו ,'ראיאמ-שאראוו"
 רייומדאה בשוי רדחה ךותב הנהו תלדה תא וינפל חתפ ,הינשה המוקל והלעהו וידיב

 ,ידוד" :ול רמאו וילא הנפ בוקפורטסמ ר"'ומדאה .טרעפצארמ רזעילא םולש יבר
 ,אבצל ותוא סייגל וטילחה התע הנהו ,לייחל השעיי אל ויחא יכ םייח 'רל יתחטבה
 ךילע ,תחטבה םא" :רמאו הנענ רזעילא םולש יבר .יסויגל םוקמו דעומ ול ועבק רבכ
 םייח 'ר .(טראוו ןייד ןעטלאה וד טזומ ,טגאזעג וצ טסאה וד זא) "ךירבד תא םייקל
 תינופלט האירק העיגה רבכו ותיבלו ורחסמ-תיבל בושל קיפסה אל ןיידעו ,אציו עמש
 אוה יכו וילא האירקה-וצ חולשמב תועט התיהש תולצנתהו ,רורחש לביק ויחאש וילא
 .יאבצה תורישה ןמ רוטפ

 תוליהת אלמ היה ,שטאקנומד ד"באה ,אריפש רזעלא םייח יבר ר"ומדאה

 רבדמ היה ,טשפאדובב רוקיבמ ותיבל רזחש םעפ לכו ,םייח 'ר לע תוחבשתו

 וידידי גוח ןיב הנמנ אוהש לע וב ראפתה ,הז אלפומ םדא לש ותוישיא לע תולעפתהב

 לעבמ הלביק התוא תחפטמ םייח 'ר לש ותשא ידיב הרומש םויה דע .הריבה ריעב

 תותבש יברעב תורנה תקלדה תעל דימת וז תחפטמ תשבוח איהו ,"רזעלא תחנמ'"'ה

 .ט"ויו



 םדק יררה רפש דת

 הכשח-ימיב ריהזמ בכוכ

 םייח 'ר הלגתנ - הינשה םלועה תמחלמ לש הרבעהו םעזה ימי ועיגהשמ

 תוחוכ ושפנ-ינמכממ וקיפה המחלמה תרעס חתמו םימיאה תמצוע .ורהוז אולמב

 ,םינבר תואמל עויסו הרזע ילעפמ לש יזכרמ ךוות-דומעכ והודימעהו םיריבכ

 ,ךמסיחאו רזעיחא םהל היה ,םהב ךמתו םדיב קיזחה אוה .םימכח ידימלתו ם"ירומדא

 חורה-זועו שפנה-תולדג אולמב הלגתה אוה .םתיב-ינב תושפנ תאו םשפנ תא היחה

 .תולצאנהו תוימורתה ויתודימ לכב ,ולש

 .ףרה-אלל םיאלפומה וישעמב דימתה ,םימיה םתואב אלפו תפומ היה םייח 'ר
 םישנא ונכתי :םמצעל ורמא םישנא .והוריכהש הלא ברקב ףא תואתשה ררוע אוה

 ,םויל וא העשל ,עגרל םמורתהל לגוסמ םדאו שי ירהש ,הרובגו תפומ ישעמ ושעיש

 ,רתויב לודגה רוביגל ול השק ךא ,תיללכ תולעפתה ררועיש השעמ תושעלו
 ,םייאלפ הרובג-ישעמ לש חתמב יורש ןמזה לכ תויהל ,םיכורא םימיל םמורתהל
 תא בושו בוש םילגמה םישעמ ףרה אלל עצבל ,תופיצרב םינשו םימי ךשמב תאזו
 .םיימינפה וינויבחב ןופצה שפנה-זוע

 שעמל םיבחרנ הלועפ יקפוא םייח 'ר ינפל וחתפנ הינשה םלועה תמחלמ ץורפב
 ויה רשא הירטסוא ידוהיל ןוזמ תוליבח יחולשמ ןוגראב רזעו עייס אוה .הלועפלו

 הסמעמה תא ומכש לע סימעה אוה .ינסרודה יצאנה ףגמה ןמ העיגפל םינושארה
 טלמיהל וחילצה רשא היקבולסו ןילופמ םיטילפ יפלאל הרזע ירודיסו עשי שיחהל

 םרובע רדיסו ןגריא םייח 'ר .רותסמו הסחמ הב אוצמל ידכ טשפאדובל ועיגהו
 םינברל הסחמ-תיב תויהל ךפה ותיב .הסנרפ תורוקמ םהל איצמהו תודועת

 התואב הללותשהש תיצאנה היחה לש הינרפיצמ וטלמנש ברח-ידירש ,םימסרופמ

 תותימ ינימ לכב הגירהל םיפלא תואמ ואצוה םש ,ןילופ יבחרב הזוע לכב הפוקת
 .תונושמ

 זלעבמ חקור ןרהא יבר ק"הגה ר"ומדאה תלצהב םייח 'ר לש וקלח היה בר

 רפסמ והש םתסונמ-ךרדב רשא ,יירוגליב די'בא ,חקור יכדרמ יבר ק"'הגה ויחאו

 בל םישיש ילב .לארשי-ץראל תולעל וחילצהו ולצינ ןכ-ירחאו טשפאדובב םישדח

 םינקסע לש תווצ סייג ,םירחא םג ליעפהו לעפ ,הלצהה תדובעבש םיישקלו םינוכיסל

 ,םיללמואה םיטילפה תבוטל רתויב הפינע הדובע חתיפו תואיל-אלל לעפ ,םירוסמ

 .ברחה-ידירש
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 םיללמואו םיפדרנל ןורטפ

 ידיל האב ללכה תבוטל הדובעב םייח 'ר לש ושפנ-תוריסמו תישיאה ותברקה
 הלחה תימשיטנאה תירגנוהה הלשממה רשאכ רקיעב םיביהרמו םיאלפומ םייוליג
 קר אל ,התע .תידוהיה היסולכואה דגנ םיירזכא םיקוח לש המלש הרוש תאצוהב
 םינברה תואמ לע ,המצעב טשפאדוב ידוהי םג יכ ,הרזעל וקקזנ ץוחבמ ברח-יטילפ
 הזל ףסונבו ,םחל-תסורפל ובער םהמ םיבר .רצימב םה ףא ואב -- םהמעש םיטילפהו
 תונוטלשה י''ע םדגנ ואצוהש תוירזכא תוריזגמ ,תוארונ תושיגנו תופידרמ ולבס
 .םירקבל םישדח םיעשורמה

 .תינחורה ותמוק רועיש אולמב ןרעטש םייח 'ר הלגתה םיפורט םימי םתואב
 ידוהי ,יסופיטה ידוהיה סנרפה לש תראופמה תרוסמה תא המצועב שדיח אוה
 היה אל .םתבוטל ומצע תא ריקפמ אוהו חונמ ול םינתונ םניא םינועמה ויחא תולבסש
 -בר ןורטפ םהל םק הנה יכ ושח ברחה-יטילפ .וצרמלו ותונתלעפל לובגו רועיש
 תוריינה תאו תודועתה תא וניכה ותיבב .ותומכש ועדי אל םינדיעו ןדיע הזמש הישות
 לע תוומ-שנועל יופצ אוה יכ עדיש םגה תאזו ,היקבולסו ןילופמ םיידוהיה םיטילפל
 סופתת תיצאנה הרטשמה םאב יכ ,ותיב-ינב ינפב אטבתה ףא םעפ אלו ,הז השעמ
 לועפלו ךישמהל ומצעל שודק בוח האור אוה ירהש ,ושפנ תא רוסמל ןכומ אוה ותוא
 .הרצב םיאצמנה םיידוהי םיחא תלצה ןעמל

 התגהנה תחת .םויל םוימ רימחהו ךלה תילכלכה הניחבהמ הירגנוה לש הבצמ
 הכפש וז תירזכא הלשממו .ןולשכ לש בצמל לכה רדרדיה תצאונמה הלשממה לש

 איה .היתואצותבו המחלמה םויקב טםתוא המישאה ,םידוהיה לע המעז-תמח לכ תא
 םירחוס לש םתורשפא תא ליבגמה קוחה םהיניבו ,עשרה-יקוח תאצוהב התברה
 רוכמל םידחוימ תשורח-יתב לע רוסיאב ודיפקה טרפבו ,ןתמו-אשמב קוסעל םיידוהי
 תא רוכמלו קוושל ובייוח םיידוהי תשורח-יתב ילעב םג ,םידוהיל םהיתורוחס תא

 .םידוהי םניאשל קר םתורוחס

 םיבכוככ םיברה יקידצמו

 םע דדומתהל ידכ םייח 'ר ןהב טקנש תולובחתלו תונויערל ץק היה אל

 ףרח הלצה יכרד איצמהל תוצרמנ ולעופב ,תוריזגה תפוקת לש הארונה תואיצמה

 תירגנוהה הלשממה לש םיירזכאה םישגונה לש השקה םדי תורמלו השקה הפוקתה

 .ושפנו ובל םוח לכב םילבוסה ויחא תורישל םתרנ אוה .םיצאנה תורישב תלעופה
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 םיחאה לש םידבו םיגירא תיישעתל תשורחה-תיב יקסע תא להנמ ותויהב
 תועצמאב עייתסהל דציכ ,רתויב תמכחותמ תינכת לש ןויער איצמה ,רעגידיורפ
 .םימכח-ידימלתו םינבר לש םתרזעל אובל תנמ-לע ,רחסמה םלועב םיבוטה וירשק
 ומליש הרובע רשא הבוטה הרוחסה יכ ,תשורחה-יתב ילעב םע רדסה ידיל אב אוה
 ,םיידוהי םיכוותמל קרו ךא רכמית ,רוחשה קושב ןיליקתו ןיבט םיירגנוהה םירחוסה
 ותיצחמב שדקוי ךכמ אוביש חוורה .םיירגנוהה םירחוסל הרוחסה רכמית םדי-לעו
 לכב ומיכסה םיירגנוהה םירחוסה .םיעודי םימכח-ידימלתו םינברל הכימתו הרזעל
 המו ,תואיצמה-רקי לש רדגב םימיה םתואב התיה הבוט הרוחס יכ ,וזה תינכתל םבל
 תורוחסמ רשאמ המכ יפ חיורהל תורשפא םהל הרצונ דוע הז רודיסו ןפואבש םג
 .הלשממה חוקיפב ויהש תולוזה

 תוחפשמ תואמ תבוטל םירחוסל ליטסקט לש תוליבח םייח 'ר חלש ,תאזמ דבל

 .דובכב םהיתוחפשמ ינבו םמצע תא סנרפל ולכוי הזבש ,ח''תו םינבר לש

 היה ,ספתנ היה םאב ןכש ,שממ שפנ-תוריסמב התיה הכורכ וז תינכת עוציב
 םישק םייוניע לובסל ,רסאהל ותד תחא התיהו רתויב םירומח םיפיעסב םשאומ

 ינפב עיפוהל הנמזה לביק םעפ ,םנמאו .הניארקואל וא זוכירה-תונחמל וא חלשהלו

 הררוע הריקחל ותנמזה .וישעמ לע ונישלה יכ היה רורבו ,הריקחל טשפאדוב תרטשמ

 ומולשל הלפתבו םוצב וחתפ םיבר .םימכחה-ידימלתו םינברה לכ לצא הקומע הדרח

 .ער לכ ול הנואי אלש

 ירבד דועו םילהת יקוספ תרימא רחאל ,םייח 'ר ךלה ,דעוימה םויה עיגהב

 סנכנ קר אוה ךא ,תוריקחה דרשמל -- הרצו עגפ לכמ לצניהל םילגוסמה הניחת

 המ םשל :ותוא לאש אוה .תלדה דיל םירקוחה שאר ותוא שגפ תוריקחה דרשמל

 ול ןיא יכ ,ול בישה םירקוחה שאר ךא ,לביקש הנמזהה תא וינפל גיצה םייח 'ר ,תאב

 הררוע רשא הלודגה הרצה ןמ םייח 'ר לצינ ךכ .ודרשמ תא תוריהמב בוזעי יכו ןמז

 .הדרחו דחפ םיבר בלב

 תורשפאה תא קינעה אוה .םישק םימי םתואב םייח 'ר טלבתה רהוזה אולמב

 עייס אוה ,םתיב תא תויחהל םיבושח םימוכס לבקל םיגלפומ ח''תו םינבר תואמל

 םמצע תא ליפשהלו תוזבל ו''ח וכרטציש אלב ,דובכב סנרפתהל הרות ילודג תואמל

 לש הדובכמ המואמ ערגיי אלש ידכ לכה השעו לעפ אוה .םישנאמ עויס תשקבב
 םיברה יקידצמ"'ו :קוספה לשמנ םייח 'ר לע יכ ,ורמא טשפאדובב םיברו ,הרות

 :(ב,ח ארתב אבב) תודגא ישודיחב א"שרהמה שרפמש יפכו ,(ג,בי לאינד) "'םיבכוככ
 -רואב חרוז םייח 'ר לש ורוא היה ןכ ,ןכאו .הלילב םיריאמש הזב םתלעמ םיבכוכהש

 .םימשב בכוככ םימיה תכשחב ריאמה שעמה-שיא לש האלפנ תולגתהב ,תורקי



 זת םדק יררה רפש

 הלצהה-ביתנב

 אל בוש .טשפאדוב תא םיינמרגה םיצאנה ושבכ ד''שת רדא שדוחל ג"יכ םויב

 הניפסה תא ושטני יכ םהב ודשח ,םיירגנוהה םהיתרשמב ןומיא תתל ויה םינכומ
 'ר חתפ רהמנו רמ םוי ותואמ .תומוהת דרת םרטב ,ןורחאה עגרב תעבוטה תיצאנה
 ודיב הלעש דע ,ותחפשמ ינב רובעו ורובע הלצה-יכרד לש ץרמנ ןונכיתב םייח

 רוביצ ישיאמ תבכרומ התיהש ,הירגנוהמ םילוצינ לש תמסרופמה הריישב ללכיהל

 תנידמ לא םיחטבמ-ףוחל עיגהל הל רשפאת יכ ,היבגל וחיטבה םיצאנהש םיבושח
 .ץייווש

 הנגרוא םילוצינה תרייש .ותחפשמ-ינבו םייח 'ר לש הלצהה-ביתנ היה הז

 'ר .ןזלעב-ןגרעב זוכירה-הנחמל הריישה העיגה (1944 ינוי ףוס) ד''שת ןויס שדוחבו

 ךבוסמו השק דיקפת היהש ,(רעטסטלע קאלב) קאלבה ןקז דיקפתל הנמתנ םייח
 לכ ירחא אלמי יכ ,ףירצה יריידמ ריסא לכ לע ופאטסיגה יפלכ יארחא היה ותרגסמבו

 הזה זוכירה הנחמב ,םש םג ,הנהו .םירקבל םישדח ואיצוהש תוארוההו תודוקפה

 אולמ לכב ,וחור-זועו ושפנ-תולדג לכב םייח 'ר הלגתה ,תומדא-ילע םנהיג היהש

 יושע אוהשכ ,תוריסמבו תונמאנב ויחא תא ותרשב ,תולצאנהו תוימורתה ויתודימ
 .ונופצמל ןמאנו תח אלל

 היה עודיכו ,ראמטאסמ ר''ומדאה םג םהיניבו ,הרות ילודג הברה ויה הז קאלבב
 ליגר .הלפתבו הרותב ותדובע לע רתיוו אל ,דימתמו זאמ שדוקב וכרדכ גהונ יברה
 ארמגה ךותמ דמלו ףירצה תניפב בשייתה ,רקובב עברא העשב םוי לכב םוקל היה
 םינקסע םבורב ,ףירצה יריידמ םישנא וננולתה םעפ אל .וידיב קיזחהש הנטקה
 קיתשמ היה ,קאלבה ןקז ,םייח 'ר לבא ,םתחונמ תא עירפמ יברה יכ ,רבעשל םיינויצ
 םוימ וילא םתצרעה תא וריבגהו ויבהואמ תויהל הלא םג וכפה ףוסבלש דע ,םתוא

 .םויל

 רייומדאל תיסחי החוור חיטבהל םג הברה לעפ ךכו לובג-אלל התיה ותוריסמ
 הרונמ ול רדסי יכ ריומדאה וילא הנפ םעפ .זוכירה-הנחמב ותויהב ראמטאסמ
 יאשחב דימ סנכנ םייח 'ר .שומיש ללכמ האצי תמדוקהש ירחא ,השדח תילמשח

 היהש ,םוקמה לע הנוממה .הרונמ םשמ איצוהו ולש ףירצל תונכשבש םילוחה רדחל
 ודיב הפולש ןיכסשכ םעז-תמחב וירחא ףודרל דימ לחהו השעמה תא האר ,םינויצהמ

 יר .ובלב ןיכסב דימ ותוא רוקדי אוה - הרונמה תא ריזחי אל םאבש וירחא וקעזב
 דמולה ראמטאסמ ר"'ומדאה רובע תאז ךירצ אוה יכ ,ול רמאו זועב ולומ דומענ םייח



 םדק יררה רפש חת

 םג .ונממ הפריה דימ אוהו ןוירבה תא וטיקשה םיצרמנה וירבד .הלילבו םויב הרות
 הוויצו ראמטאסמ ר''ומדאה תושרל דימעה ,הוצמ-רבה ליגב זא היהש םהרבא ונב תא
 ןיבו ,ויבא ןיבל וניב רשקמה םהרבא רענה היה םנמאו .ךרוצ תע לכב ושמשל וילע
 תולובחת דימת אוצמלו ול וקיצי אל םייצאנה םיסגלקהש רמשמה לע דמע ראשה

 .םיצאנה לש םמעזמ ולש אשידק אנקוידה לע רומשלו ךישמהל לכוי ר"ומדאהש

 ץייוושל הלצהה-תבכרב

 הפוקת םותכ .ןזלעב-ןגרעבב רשא זוכירה הנחמב רסאמב והש םישדח השימח

 תא בוזעל ,הכותבש תושפנה םייתאמו ףלא לע ,תמסרופמה הריישה החילצה ד

 ןרעטש םייח 'ר רשאכ ,ץייוושל העיגה 1944 רבמצדב 6 םויבו ,הזה םימיאה-הנחמ

 .םהיניב םיאצמנ ותיב ינבו

 םייח 'רל וחימצה ,ץייוושבש םיחטבמ-ףוחב הטילקהו םימיאה-רוזיאמ האיציה

 םהילע רבע רשא לכמו האושה תוארוממ ץוצרו רובש ותויה ףא לע .תושדח םיפנכ

 הרעבש לארשי תבהא ךותמו השודקבש-תובהלתהב בוש רסמתנ ,םימיאה תונשב

 .םיחטבמ-ףוחל תובר תואלת רחאל עיגהל שאמ םילצומה םידואל רוזעל ובלב

 רעגאה ריאמ םייח יבר רי'ומדאה הילא עיגה ץייוושב השע םייח 'רש הפוקתב
 ימער ךוש רחאל רבכ היה רבדה .םירוקעהו םיטילפה תבוטל לועפל ידכ ,ץינ'זיוומ

 חכונל .לכ-רסוחבו םוריעב לארשי-ץרא ירעש לע וקפדתה םיטילפ יפלא .המחלמה
 םוקמ תמקה ןעמל תושעלו לועפל ידכ ודואמ לכב ץינ'זיוומ ר''ומדאה םתרנ הז בצמ

 ותינכת .ץיוושוא לש הדמשהה הנחממ ועיגה התע הזש וידימלת תיראשל הטילק

 .קרב-ינבב ץינ'זיוו תירק תמקה ןעמל לועפל זא התיה

 ונויערל תושפנ תושעל ידכ תופיסא המכ ינפב ר"'ומדאה עיפוה ץייוושב ותויהב
 דחא םותב .ותינכת תמשגה תלחתהל םישורדה םיעצמאה תא סייגל המגמ ךותמו

 לכ ןכש ,ץיקהב תויזה הזוה אוה יכ ול רמאו םירישעה דחא וילא שגינ ,וימואנמ

 ובלב בשח רבכו הבזכאו תורירמ אלמתה ריאמ םייח יבר .עוציב-תב הניא תינכתה

 -טהל לכב הרוקה-יבועב סנכנ ,ןרעטש םייח 'ר ותארקל אב ןאכ .תינכתה לכ תא זונגל

 םימוכסה תא סייגל ודיב הלע הבש תדחוימ הפיסא ר"ומדאל ןגריא אוה ,ושפנ

 חמש בלב עוסנל זא היה לוכי ץינ'זיוומ ר"ומדאה .םישרגמה תשיכרל םישורדה

 .קרב-ינבב ץינ'זיוו ןוכישל הניפה-ןבא תא חינהל ידכ ,לארשי ץראל



 טת םדק יררה רפש

 תואלפומ תוביסנב רעווקסמ ר"ומדאל רשקנ

 לש הביהרמה ונקויד-תומדב דחוימה דצה לע הז ונקרפב טורטורפב ונדמע רבכ

 הביחה ,םיר'ומדאהו הרותה ילודג םע םיקודהה וירשקל עגונה לכב ,ןרעטש םייח 'ר
 ףא לע רשאכ ,תוינחורה ויתוכילהב טלובה וקהו הרותה ידמולל הגהו שחרש הקומעה

 ודמעמ לע המואמב רבדה עיפשה אל ויסכנב הלועו ויקסעב חילצמ שיאכ ודמעמ

 תושק תואלת עדי הבש המויאה האושה תפוקת ךרוא לכל םג ךכו ,הובגה ינחורה

 .תומויאו

 לש וייחב תובישח-תברו תפלאמ הדבוע הב ןייוצת אל םא העיריה רסחת ,םרב

 ר"ומדאה לא תיאלפהו תדחוימה ותורשקתה תוביסנב הרושקה איהו ,םייח 'ר
 'ר ,ונב רופיסמ עמשנ רבדהש יפכ ,רעווקסמ יקסרעווט ףסוי בקעי יבר ק"הצהרה

 .ן[רעטש םהרבא

 ןיב רשפל הרטמב ןפרווטנאל םייח 'ר זא ןמדזנ רשאכ ,ח''שת תנשב הז היה

 וכרדב היהשמ .ץייוושב וירוגמ ריעמ דחוימב םשל עיגה אוה .םילודג םירחוס ינש
 תא םילשהל ידכב הבורק אינסכאל אובל וב ריצפהו ידוהי וילא שגינ ,ןולמה תיבל
 םיכסה ,החנמ תלפת ירחא היה רבכו וכרדל זפחנש ףא .החנמ תליפתל ןינמל ירישעה

 .ןינמל ירישע תויהל ידכ םשל אובל תאז לכב

 אלא רדחב ןיא יכ ןיחבה רשאכ .החנמ תליפתב דימ וליחתה םוקמל עיגה רשאכ
 רייומדאה אצמנ ךומסה רדחב יכ ול ובישה ךא ,רבדה רשפל דימ לאש ,םישנא העשת
 ררוע רבדה .רווקס גהנמכ ,ןונחת םג ורמא ,הלילב התיהש ,הלפתה םותב .רעווקסמ

 תלפתל ליגר היה אל ןכו ,זנכשא יגהנמב היה ליגר ןכש ,םייח 'ר לש ותאילפ תא

 םעטל ותוא לואשלו רעווקסמ ר''ומדאה לא תשגל טילחה ןכלו ,הליל תעשב החנמ

 .רבדה

 ונידיב וניתובא גהנמ

 ותוזח יפל ,םייח 'רב דימ ר"ומדאה ריכה ,רעווקסמ ר"ומדאל סנכנשמ

 בידא "םכילע םולשייל ודי ול טישוה ,הירגנוה תנידממ ידוהי וינפל יכ ,ותשובלתו

 תונשב דחוימב ,םיבוטה וישעמו ויתולועפ תודוא לע הברה עמש יכ ,וינפב ונייצב

 יכ ונייצב ,הליפתה ןמז רוחיא ןינעב ותלאש לע ר''ומדאה ול בישהש רחאל .המחלמה



 םדק יררה רפש לת

 םייח 'ר .ןפרווטנאב וישעמ לע ןינעתהו החישל ומע סנכנ ,"ונידיב וניתובא גהנמ"
 ותיבל בושל תרחמל אוה ןנוכתמ יכ ,ופיסוהב םוקמל ואוב תרטמ לע ול רפיס
 .ץייוושב

 ,תדחוימ השקבב םייח 'רל הנפ עתפל ךא ,םייח 'ר לש וירבדל ןיזאה ר'ומדאה
 .ןפרווטנאב דחא םוי דוע ראשיי יכו רחמל תדעוימה ולש העיסנה תא לטבל ליאוי יכ
 םינינעב לפטל וילע יכ ,העיסנה תא תוחדל דאמ ול השק יכ ,ריבסהל לחה םייח 'ר
 ידכ ךותב .ןפרווטנאב תושעל המ דוע ול ןיא - תאזמ דבלו ,ומוקמב םיפוחד םייקסע
 יכ ,ר'ומדאה ידיל ותוא רוסמל הצרו "'לטיווק" םשר ,וסיכמ קתפ םייח 'ר ףלש החיש
 תא ונממ לבקל ןפוא םושב הצר אל רעווקסמ ר"ומדאה ךא .הדירפ תכרבב ונכרבי
 בושיו העיסנה תא החדי םייח 'ר יכ וירבד לעו ותשקב לע דמעו ףיסוהו ,"לטיווק''ה
 .ותכרב תא ול קינעי אוה זאו ,תרחמל וילא

 ... אלפומ הלצה סנ

 היה ונולמ תיבל וכרדב .ותכרב תא לבקל אלב רי'ומדאה תיב תא בזע םייח 'ר

 ,רייומדאה לש וז השקב לש הביט המ ,וחומב רקנל לחה רבדה .רעסנ ףאו רהרוהמ

 ףאו הסיט סיטרכ חנומ היה רבכ וסיכב .דחא םויב ותעיסנ תא החדי יכ הצור אוה המל
 - סוטמב תויהל וילעש העשה התואל ,הנהו ,רקובב תרחמל סוטמב םוקמ רבכ לביק
 .ותכרב תא ונממ לבקל וילא בושל רעווקסמ רי'ומדאה י''ע ןמזומ אוה

 רדסל וילע יכ ךכל עדומ היה אוה ,ושפנב הצע תישל םייח 'רל ול היה השק

 ,רעווקסמ ר''ומדאל הקזח הכישמ שח םג ןמז ותואב ךא ,ותיבב םינוש םיפוחד םינינע
 החנמל ןינמ םילשהל ארקנ אוהשכ ,תיארקא הרוצב תאז םגו ,לומתא קר עדוותה וילא

 וילא בושלו יברה תשקבל תונעיהל טילחהו ויסוסיה לע רבגתה ףוסבל .ותיבב

 .ול עבקש ןמזל ,תרחמל

 יכ ,ןפרווטנא לכב העומשה המסרפתה ר"'ומדאה תיבל וכרדב אוה דועבו
 שגרנ .וגרהנ םיעסונה לכו הסיטה עצמאב קסרתה - עוסנל היה ךירצ ובש סוטמה

 ,ול עריאש אלפומה הלצהה סנ לע תייישהל הדוה ,יברה תיבל םייח 'ר רהימ םעפנו

 היהש לע רעווקסמ ר"ומדאהל םיקומע הדות ישגר ובלבו ,םייחב ראשיהל הכזש

 .ףסונ דחא םויל ותוא ובכעב ,ותלצהל חילשה

 ןוילכב םכאובל ןמזה לכ יתיפיצ"' :ול רמאו תיבב יברה ול הכיח רבכ ,וסנכיהב



 אית םדק יררה רפש

 םייח 'ר .ותכרבמ וילע ליצאהו ''לעטיווק''ה תא יברה ונממ לביק הז ירחא . . ."םייניע

 היה ליגר וייח ימי לכו רעווקסמ רי'ומדאה לצא ומצעל לעפש הלודג העושי ךכב האר

 אלפומה הלצהה סנ לע ,ולצא ואבש םידידילו םינברל ,ותחפשמ ינבלו וינבל רפסל

 .הזה

 ב"הראל ץייוושמ

 רשאכ ,בי'הראל ןרעטש םייח 'ר עיגה ,ץייוושב תוהש לש םינש המכ רחאל
 -טסערופב עקתשה אוה .םיריבכ םישעמבו תולועפב הרישעו תנווגמ תכסמ וירוחאמ
 םחה ידוהיה בלה .ויתולועפ-הדש תא ול קיתעה םש םוקמ ,קרוי-וינבש סלליה

 ץירמהו דדוע אוהו ןאכ םג חותפ היה ,הלמחו םימחר עפוש בל ,וב היהש םוחרהו
 תודסומ שדחמ םיקהלו לועפל הצפח שפנבו הבידנ חורב ם''ירומדאו תובישי ישאר
 .אבס לארשי חורב ,תונבלו םינבל ךוניחו הרות

 תובישי ןעמל הליגש תורסמתהה הווהמ םייח 'ר לש וייח-תכסמב ראופמ קרפ

 ,שפנבו בלב ,המוצעו הזע הביח םהיפלכ הגה אוה .השודקה ונצראב הרותה תודסומו
 םוצע רוקמ ורובע היה י"ראבו םילשוריב השודקה לובג תבחרה ,הרותה ןרק תמרה
 .שפנה קופיסל

 לע הדיעמה ןרעטש םהרבא 'ר ורוכב ונב לש ונורכזב תרחנ ,תינייפוא הדבוע
 בר ,יקסראקיפ לארשי ברה ג''הרה יי'ע םייח 'ר דבכתנ א"לשת תנשב .ליעל רומאה
 תבוטל תיבגמ תכירעל הביסמה לש שאר בשויכ ןהכל ,סלליה טסעראפב םסרופמ

 ,םינמזומ לש ןטק רפסמ ועיגה זא ררשש דבכה ריואה גזמ ללגב .ק'"'הראב רוג תבישי
 דאמ ויה םינקסעהו םיליעפה רבח .תונטק ויה הבישיה תבוטל תוסנכההש ןבומכו
 םוכסה תא ול רוסמל שקיבו םייח 'ר הנענ זא .האלמתנ אל םתווקת יכ ,םיבזכואמ
 ופסכמ םרות אוה יכ זירכה המישרב ןייעשכ ,הביסמל םינמזומהמ לבקל ופיצש
 .רסחה םוכסה לכ תא יטרפה

 ןרעטש םהרבא 'ר ונב םע דחי םייח 'ר רקיב ,ג"לשת תנשב ,םייתנש רובעכ
 תלבקל יילארשי תיב''ה רוגמ ר"ומדאהל המינפ שדוקה תא וסנכנ םה ,םילשוריב
 ןמזמ ,םייח 'ר :ק"לב רוגמ ר"ומדאה רמא הרצק תיבבל החיש רחאל .םולש
 ."םכתא ריכהלו תוארל יתקקותשה

 לארשי יבר רשאכ םימעפ הברה יכ ,ורופיס תא ןרעטש םהרבא יר םייסמו
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 רוגמ ר''ומדאה יכ ,רתיה ןיב רמא םייח 'ר ויבא לש וחבשב םיברב רביד יקסראקיפ

 וילע יתיאר סנכנשכ דימ :ק'לב אטבתה ןרעטש םייח 'ר לע ותחישב "לארשי תיבי'-ה
 .'םיקלא םלצ

 הבישיה אישנ רותב רתכוה ,זלעבמ ר'ומדאל טשפאדובב דוע ברוקמ ותויהב
 ג''הרה יי'ע 'בקעי תלחנ הבישיה הדסונ רשאכו .בי''הראב זלעב ידיסחד אתביתמהו
 אישנכ םייח 'ר הנמתנ ,אניוו "םיארי תדע" די'בא ,שטיוואבעל הדוהי לאירזע יבר
 ירמוש" ללוכ לש לכרמאו דיקפ רותב גרובשערפ לש הבר ידי-לע רחבנ ןכ .הבישיה
 .תראפתלו םשל לעפמל וכפהל ,הז ללוכ לש וקוזיחו וחותיפל תובר השעו "תומוחה

 דועו ראמטאס תובישיל הפי ןיעב םידבכנה םימרותה םע םייח 'ר הנמנ ןכ
 תא ןייצל שי השעו םזיש תובושחה תולועפה ןיב .'קה ונצראב הרות תודסומ תורשע
 םיעובק םירועישו הלפתלו הרותל םוקמ ,םימכח-ידימלתל ''ס"ש תרבח' לש הדוסי

 םיבשוי ,תבש לכב ףסומ תלפת םויס ירחאלש ,האנ גהנמ גיהנה אוה .םיקסופבו ס"שב
 .תבשה תדועסל םהיתבל םרזוח ינפל ,םייתעשכ ךרעב ןויע רועישל םיללפתמה לכ

 אוה ותאווצל םאתהב .זילשת תבט זייי ,יחיו 'פ ק"שעב רטפנ ןרעטש םייח 'ר

 ,אניו 'םיארי תדע" להקד מי'רו ד'בא ,שטיוואבעל אדוי לאירזע יבר ג'"'הרה י''ע דפסנ

 .ן[רעטש םהרבא 'ר , ורוכב ונבו ארטיינד ד"'בא ,ראגנוא יולה השמ םולש יבר י''ע

 תכשמנ תרשרשה

 וז האלפומ החפשמ לש בהזה-תרשרש תכשמנ ,םייח 'ר לש ותריטפ רחאל םג
 רשא םירקיה וינב לש םיאלפומהו םיריבכה םהיתולעפמב הייח םייח 'ר לש וחורו

 השודקבש ןינע לכל לועפלו תושעל םחה שגרהו ידוהיה בלה תא םהיבא תיבמ וקני
 םהיבא לש הביהרמה וייח-תכסמב םהיניע-ומב וארש יפכ תוריסמל תונוכנה תאו

 .לוגדה

 הרותה ןעמל ושפנ-תוריסמב רתויב ןייטצמה ,ןרעטש םהרבא 'ר אוה ,ורוכב ונב
 תודמב רתכומ אוה .ןנבר-ריקומו םיחרכ קרויזוינ ריעב וינפל ךלוה ומשו הידמולו
 ןרעטש תחפשמ תדגא תומקרתה ךשמהל ויתוחוכ לכב םורתל ךישממ ,תוימורת
 ולשמ הדבכנ הילוח ףיסומ ,תודהיהו הרותה ינדא לע דעוצו ךלוה אוהשכ ,האלפומה

 רבד לכל רע אוה .דסחו הקדצ לש םישעמב הדובכה החפשמה לש בהזה-תרשרשל

 לעופ ,דסחו הקדצ ,הרות ילהא תבחרהב השדח תוחתפתה לכ םע חמש ,השודקבש
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 ויאור לכ תא אילפה רשא לוגדה ויבא לש ויכרדב ומותל ךלוהו םירחא ליעפמ ףאו
 .לובג העדי אלש ושפנ-תוריסמב ויעדויו

 ףלאוו באז 'ר לש ומש .ןודנולב ררוגתמה ,ןרעטש ףלאוו באז 'ר אוה ינשה ונב

 .םלוכ תא ברקמ .דסחו הקדצ ,הרותל םילעפמ הברה לש ךוות-דומע רותב ול אצי
 לועפל ותונוכנב אילפמ אוה דחוימב .ךרצנ לכל עויסו הרזע טישומ אוהו החותפ ותלד

 ובלו ותיב .הממורה החפשמל תראפתו דוה אוה ךכבו ,הרותה תודסומ ןעמל תושעלו

 בל-בוט עפוש אוהו דסח לש רואב תנרוק ותוישיא ,םינופה לכל עייסל דימת םינוכנ
 עפשומ אוה ,לודגה ויבא יכרדב ומותל ךלוה אוה ףא .םוי-ישק לכלו תלוזל הבהא
 ךישממ אוה וז ךרדבו ויבא לצא יבבלהו םחה ידוהיה תיבב ויניע וארש המ לכמ
 .החפשמל רקיו דובכ אוה ףא ופיסוהב ,לועפל

 יר גי'הרה לש ונב ,םיובנעזאר-שטיל ל''גס סחנפ 'ר ברה היה םייח 'ר לש ונתח

 דבכנ ריבג ,ןהבא-רבו ןיירוא-רב היה סחנפ 'ר .ןיידראווניילק ד''בא אקלעמש לאומש

 תב ,הרש 'יח תרמ ותגוז .ץייוושבש ףנעג ריעב ררוגתהו םיבר םיבוט םישעמ לעבו

 םיחרוא-תסנכה תדמב טרפב ,תוגלפומו תובורמ תולעמב תנייטצמ ,ןרעטש םייח 'ר

 .דסחו הקדצ תפידרבו

 תכסמ וייח-תפוקתב םשרש םילעפה-בר שיאה ,ןרעטש ןהכה םייח 'ר הכז

 ונתחו וינב ,וירחא ותחפשמ יכ ,טרפהו ללכה ןעמל םילעפו םישעמ תשודג ,הריאמ

 למסכ וייח-תודלות דימת םיתורח םבל-חול לעש ,האלפומה וכרדב םיכישממ ,ותבו

 המגודב ,םירחא תא תויחהל ידכ תושעל שי דציכו תויחל שי דציכ ךרד-הרומכו
 ליבשב יח אלא ,ומצעל יח אל יאנת לכבו דימת רשאכ ,וייחב ןייצ אוהש הלענה

 תושעל ותחפשמ ינבו וינב לש םביתנל רואו םלגרל רנ אוה הז םייח-חרוא .םירחא
 עויס ןעמל חונל אלו טוקשל אל ןמזב ובו תלוזה ןעמל דסחו הקדצב לועפלו דימת

 .תודהיה ידומע םהש ,דסחהו הרותה תודסומ לש םרוציבו םמויקל הרזעו
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 ןיידראוופארג - ןאמדירפ קחצי םהרבא ר"הומ ינבכרה

 הבושחהו הלודגה הלהקה התיה וז ,לארשיב םאו ריע ,תידוהיה ןיידראווסארג
 ד'שת תנשב ונמ םידוהיה - ןינמב הלודג .הירגנוהבש הינאווליסנארטב רתויב
 הרותל לודג זכרמ השמיש איה יכ ןינבב הבושחהו - שפנ ףלא םישולש (1944)
 תולועפב דחוימבו ,םימוחתה לכב םידוהי םיירוביצ םייח לש דקומו תודיסחלו

 .יצאנה רטשמה תפוקתב ברח ידירש תבוטל תונווגמ

 םינקסעו ,םמעל בוט ישרוד םינלדתש לש בהזה תלשלש תכשמנ רודל רודמ

 תוביסנב םיחא תרזע לש םוחתב םיריהזמ םיפד ומשר רשא ,שעוגה םצרמב םיעודי

 תולועפמ ריעז קלח ,םיאבה תורודל תרמשמלו תרכזמל ,אופיא קוקחנ .וראותי אלש

 אלימש ,קראפ-אראב - ןילקורב ,ןאמדירפ קחצי םהרבא 'ר ינברה שישיה לש הלצה

 ,טשראקוב ,ןיידראווסארג ,אוועד :םירעב םייתליהקה םייחב םיבורמ םידיקפת
 .ןילקורבו ,הילטיא

 ץורח הלצה ןקסע

 מ''רו ד'בא ,רעגאה לדנעמ םחנמ יבר ק"'הגה ובר תובקעב דעצ ,קחצי םהרבא 'ר

 ישדק ןעמל םימחולה תורושב בלתשה ,ךלמ לש ונויגלל ףרטצהו ,עוועשיוו קי'קב
 לש תוחכשנ יתלבהו תוריבכה תויווחה תחא .לארשי תדוגא לש הלגד תחת ,תודהיה

 ,הינשה הלודגה היסנכב ריצכ ותופתתשה תעל ,ול התיה ןאמדירפ קחצי םהרבא 'ר
 דמעמ" :רמואו זירכמ אוה איהה הפוקתהמ רכזנשכו .אניווב ט"פרת תנשב הסנכתנש
 תודהי לש הנמשמו התלסמ ,םינואגו םיקידצ לש הז סוניכב !דוה אלמ ,הז היה רדהנ

 ועימשהו ,םתעפי לכב לארשי ינב יליצא ועיפוה ,יוצמה ןמ אלש ןויזח ,הפוריא

 ." לארשי תבהאו ,הרותה תבהא ,םשה תבהא ,לארשי תסנכ לא תומחה םהיתואירק

 רשא הרטמה תא גישהל ידכ המישמ לכל םינפ-לא-םינפ בצייתמ היה אוה

 הצרעה לש סחי ררוע ולש תונקסעה תולועפ לכב יכ אלפ ןיא ,ויתולועפב ול הוותה
 תמחלמ ץורפ םע ונייה ,םימדה תונשב רמוחו-לק ,ןנוקיתכ םינשב ךכ םאו .ןומיאו

 םיקפוא ןמזה לש תויגארטה תוביסנב - וינפל וחתפנ וז הפוקתב .הינשה םלועה

 .תושפנ תלצהל הלועפלו שעמל םיבחרנ
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 היקבולס רשאכ ,ןילופל םינמרגה תשילפל םינושארה םישדחב ,איהה תעב
 יחילש םע ולעפ לארשי יאנוש רשאכו ,םיצאנה םינמרגה לש הרורג הנידמל התשענ

 ברחה-יטילפ םרז ךלהו רבג ,םידוהיה תדמשהו תוליהקה ןברוחב ינמרגה יאדמשאה
 האלמ ןיידראווסארג ריעהו ,ירגנוהה לובגה ןוויכ לא היקבולסו ןילופ תוליהקמ

 .יצאנה קיצמה תמחמ טלקמו הסחמ םש אוצמל ידכ ,םידוהי םיטילפ

 ותויהבו ,וללה םיללמואה תרזעל אובל הבר שפנ-תוריסמ הליג ,קחצי םהרבא 'ר

 לש הצובק הנגראתה ותמזיב .תורוצנו תולודג לועפל ודיב הלע ,לובגה תברקב אצמנ

 הנפש ןילופמ ידוהי טילפ לכל תישדח הבצק וקינעה רשא ,םידבכנ םיתב ילעב

 אוה .לזומ םולשת תרומת יממעה חבטמב םבל תא דועסל םהל ורשפיא ןכו ,םהילא

 ןתיש ימ לכ יכ ועבק רשא ,םיירגנוהה תונוטלשה לש םיעשורמה םיקוחה ןמ םלעתה

 ותד תחא --  הינמור ימוחת לא םחירבהל םדיב עייסי וא וללה םיטילפל הסחמ

 .ץיוושואל וא ,היצילגב ירזכאה חבטה לא ותחפשמ ינב תאו ותוא שרגלו שנעיהל

 קחצי םהרבא 'ר לש ותיבב ואצמ םיבר ברח יטילפ ,תונכסה לכ ףרח ,תאז םע

 לש תפתושמה םתוכזב וזו ,תירגנוהה תשלובה תונוטלש תופידר ינפמ הסחמו רותסמ
 רשא ,שחיה-תבר החפשממ ,לרימ הקבר תרמ ליחה תשא ,תיבה תרקעו תיבה לעב
 םקזחלו םדדועל ,םקשהלו םליכאהל ,הוצמ יחילשל ויהנ ,םהילע הברה םתלמחב
 .תסרודה תיצאנה היחה ינפמ חוטב טלקמ אוצמל ולכויש ידכ תודועתב םהל רוזעלו

 תולובג תחרבה עצבמ

 תוחפשמ תואמ לש הלצהה איה ,המצעל הכרב תעבוקהו ,דוה-תבר תשרפ

 .תואטיגה תמקהו הירגנוהל םינמרגה תשילפ םע ,דיישת תנשב לארשי ינב וניחאמ

 רשא ,רתויב םישק םיאנתב הביבסה לכמ םידוהי 36,000 וזכור ןיידראווסארג וטיגב

 .םייוניעו תופגמ ,בער היה םקלח תנמ

 .גרובנזולקו ןיידראווסארג םירעה ךרד ליבוה הינמור םוחתל הלצהה לולסמ

 וגאדו לובגה תדוקנב ובצוהש "הלצה"' יליעפו ינקסע םיחרובל ופיצ לובגל רבעמ

 .1944 טסוגוא ףוס דע לירפאמ ךשמנ הז עצבמ .םוקמב םיחרובה לש םרודיסל

 תחרבהל לודג החמומל ןאמדירפ קחצי םהרבא 'ר ךפהנ ,בל ץמואבו חור זועב

 החמומ ותויהב .םיחטבומ תומוקמל ןיידראווסארגב םיטילפ תואמ ץלחלו תולובג

 אלש ידכ ,תוהז תודועת ,אבצ יסקנפ ,םיכמסמ יפלא םנעמל ףייז ,סופדה עוצקמב
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 ינבמ ויה הלאה םילוצינה ןיב .תינמורהו תירגנוהה תשלובהו הרטשמה ידי לע וספתיי
 לעב ,רעגאה ריאמ םייח יבר ר''ומדאה תייער תינברה םכותב ,ץינ'זיומ ר"ומדאה תיב
 -וינ-יסנאמ ץינ'זיומ ר"'ומדאה א''טילש רעגאה יכדרמ יבר הנבו ,לייקוצז ''םייח ירמא"
 ,םתלצהל ןמאנ ריצ היהש ,קחצי םהרבא 'ר לש תוצימאה תולועפל תודוה .קראי

 ,ותחטבה תא םייקי חירבמה יכ גאדו ,הלצהה עצבמב תישיא ףתתשה רשאו
 רשא ,תואטיגה ינכוש לרוגמ ולצינו ,ןיידראווסארגב וטיגה תדוכלממ וררחתשה
 .םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ םלוככ םבור

 קחצי םהרבא 'ר לש ,הלצה תודובעל ושפנ תוריסמו ותברקה תרגסמב

 רסוה אל ןיידעו ,ופשחנ אל םויה דע רשא ,תופעוסמ הלצה תוישרפ תויוצמ ,ןאמדירפ

 לבא ,והובזע ויתוחוכ ,הבישה תונשב ודמעבו ,הנקזה ליג תא ורבעב םג .טולה םהמ
 הלועפ לכל ןנערו רע קחצי םהרבא 'ר ראשנ ,ותוריעצב ומכ ,וגפ אל ומעטו וחור

 .רתאו רתא לכב יד תידרחה תודהיה לש תירוביצ

 םינב ינבו םינב ,םישרש-בר ןליא עוטנל ,ןאמדירפ קחצי םהרבא ר"'הומ הכז

 תובישיה ינב יריחבמ םיכרבא ,םיברב הרות יציברמ םהמ ,ש"'ריו הרותב םיקסועה

 תופסונ תוילוח םיווהמה ,ינרותה םלועב בוט םש רתכל וכז רשא ,תומסרופמה

 .וז הלוגד החפשמ לש אבהדד אתלישושב תוראופמו
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 ןילקורב - ןיידראוופארג - ןאמדירפ יכדרמ 'ר

 תמחלמ דירש ריעצ לכ לש וייח תכסמב םייטמרדה םיקרפה םה הלילע ירישע
 סנל ,ףסכנה םויל עיגהש דע ,תויווח לש רורצ ומע אשונ דחא לכו ,הינשה םלועה

 ,!םייחב יתראשנ ,יתלצינ :זירכהל היה לוכיו ,ותחפשמלו ול שחרתהש הלצהה
 'ר לעפו רבע ןהב רשא "תונחת" רפסמב זכרתמ ונינפל רשא יתיצמתה רואיתה
 ,הינשה םלועה תמחלמ ףוס לש הפוקתה ןמ ,ןאמדירפ קחצי םהרבא ןב יכדרמ
 לא אובל הכזש דע ,םיירגנוהה םהירזועו תיצאנה המחלמה לש תונוסאה-תרה הפוקתה
 .הלחנהו החונמה

 וטיגה תומוח ןיב ןאמדירפ יכדרמ ריעצה ההש םהב תולילהו םימיה תשולש
 לובכ ומצע תא האר םואתפ ,םינש רפסמ ומכ ולצא וכשמנ ,ןיידראווסארג ריעב

 ,ודעב רגוסמו רוגס ןוציחה םלועה לכ ,םירגנוההו םינמרגה םיצאנה לש יבשה ילבכב
 ייהלצה" תולועפל רסמתי ,וטיגה תומוחמ ררחתשהל הכזי םאב יכ ובלב רדנ זאו

 לש ויצמאמל תודוה םנמאו .קוצמבו רוצמב םיאצמנה םישנאל םיחא די טישוהלו

 ,וטיגל ץוחמ ירכנ לש גג תיילעב איהה תעב םלענו רימט היהש קחצי םהרבא 'ר ויבא

 ,רצימה ןמ תאצל יכדרמ הכז ,הנובתבו המכחב לעפ הלצה תורישב ןויסנ לעבכ רשאו
 םולשב תאצלו םינמרגהו םירגנוהה םיסגלקה ינרפצמ לצניהל החפשמה לכ םע דחיבו
 .תונערופה ןמ

 הרעס תפוקתב רעונ ינב תלצה

 המחלמה תונש ףוסב רתויב םיטלובהו םיליעפה םיריעצה דחא היה יכדרמ 'ר
 תאייחהלו תושפנ תלצה לש םיעצבמב בלתשהו םכש הטיה םש ,טסרקוב ריעב

 תוארומ תא ורבעש םיללמוא םימותיו םידומלג ,רעונ ינב לש תושביה תומצעה
 תסמעמ תא וילעמ לקהל ,ןאמדירפ קחצי םהרבא 'ר ויבא ןימיל דמעו ,האושה
 םינועמה ויחא תלבסש ימכ הלגתה זא רבכ .ומכש לע סימעהש תירובצה תונקסעה
 לילכ טהלב ומצע תא שידקה ,םדידיו םרבח השענ אוהו חונמ ול םינתונ םניא

 .תושפנ תלצהו ,םיבוט םישעמו תולועפל

 םיטילפ ואב .טסרקובל םיטילפ יפלא ורהנ ,המחלמה לש תונורחאה םינשב
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 ןב סאטשרבלה ילתפנ יבה ודצל ןאמדירפ יכדרמ יבה ןימימ

 (944) דיישת -- המחלמה תונשב בובאבמ רייומדאה

 ןופצ - ייאנארעמ,, הארבה תיבל וכרדב ןאמדירפ יכדרמ יבה :זכרמב
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 תואטיג יטילפ ,רעונ ינבו םידלי ויה םהיניבו הירגנוהמ ,היקבולסמ ,היצילאגמ ,ןילופמ
 תורעי ךרד ורבע םיחרובה .תיעיברה וא תישילשה םתנחת רבכ התיה טסרקובש
 לע ודדשנ םה םכרדב .הינמורל לובגה וחירבהו הירגנוהל וכישמה םשמו היקבולסל
 םיטעומה ךרעה יצפח תא םהמ ולזג םמצע םיחירבמהש וא לובגה ירמוש ידי
 .םהידיבש

 .לארשי תדוגא תרגסמב הלועפל ןאמדירפ יכדרמ סנכנ רשאכ היה םימי לוע

 דסי "לארשי תדוגא יחרפייל הנפ טסרקובב ותויהב ריעצה וליג תאפמש רבדה יעבט

 ריעצ יאדוגא ןקסעל ךפהנו ,הרות ירועש ןתנ ,יתדוגאה רעונה תא ךירדה ,םיפינס

 קסע אמורב "הלוגה רואמ" תבישיב דימלת רבכ אוהו ותורחבב .תינמורה הריבב

 תדוגא"ל תיזחה לש רחא וקל רבע ןכ ירחאו "לארשי תדוגא יריעצ" תולועפב

 תוצראב העונתה ישארמו ךוותה ידומעמ דחאכ השענ םינשה תצורמבו "לארשי

 .תירבה

 ותונקסעל תרתוכה תלוג "הלצה"

 תא קחצי םהרבא 'ר ,ויבא הזח טסרקוב תא ושבכ םייטייבוסה תונוטלש רשאכ

 ינבו ושפנ תא ליצהל טילחה דלונה תא האורה םכחכו ,ןכ ירחא םש שחרתי רשא

 תונחמ לש םייריש ירויש וזכרתה םש ,הילטיאל ורבעו קיצמה תמחמ ותחפשמ

 םהשכ ,הילטיאל ןהינברו תובישיה יטילפ ועיגה םהה םימיב .האושה ילוצינו זוכירה

 ,תירבה תוצראב שפוחה ץראל וא השודקה ונצרא ירעש לא עיגהל ךרד םהל םישפחמ
 לעב לש קהבומ דימלת ,שטיוואקשאמ קיזייא קחצי 'ר ג'ההרה םג היה םהיניב

 .אמורב ''הלוגה רואמ"' תבישי שארכ ןהיכ אוהו "רזעלא תחנמ"'

 ןמז ינפל קרש ,םימותי םירוחב יכדרמ רוחבה אצמ "הלוגה רואמ'' תבישיב
 היה רשפא-יא התע הנהו ,םילוחכה םיספ ילעב םיריסאה ידגבב םישובל ויה דוע רצק
 ס"שב ,תורומח תויגוסב םיקמעתמ ,םידומילה ילספס לע םיבשוי םה בוש .םריכהל

 הבהאב ,תימצע הברקהב םהיתויעבב לפיט ,םהילא ברקתה יכדרמ רוחבה .םיקסופו
 וזפשוא םהו ,תואירה תלחמ הלגתנ הבישיה ינבמ המכ לצא .דסחהו הבטה תדימבו
 םקזחל ''םילוח רוקיב" ךורעל םירוחב תוצובק ןגריא אוה ."אנארעמ" הארבה תיבב

 .םהייח תא וליצהו םשפנ תא ויחה הזבו ,םהיכרצ קפסל ,םדדועלו

 תונוש תופוקתב ,המחלמה םות זאמ ןמדזנש ,םרג ןאמדירפ יכדרמ 'ר לש ולזמ

 ןאכ רצקתו - ,םימסרופמ תובישי ישארו םיר"ומדא ,םינואג לש םתציחמל ןיגוריסל
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 ותויהב .ותוישיא םתוח תא וילע ועיבטה רשא םהו - רדסכ םלוכ םתונמלמ העיריה
 יכדרמ 'ר קסוע ,רישע ינחור ןעטמ אשונ תידיסחה ושפנבו רודה יקידצב קובד
 ןמממ ,תומותיו םימותי עבש לדגמ היה ותיבב ,טרפלו ללכל םירידנ דסח השעמב

 ,לודג דובכב יואר גוז תב וא ןב םהל אישה םקרפל םעיגהבו םכוניח תואצוה תא
 .אבס לארשי חור יפל םיתב ומיקה םלוכו

 קר תומצמטצמ ןניא ויתולועפו ,המזיו ץרמ בר ןקסעכ םסרופמ יכדרמ 'ר
 הנמנ ותויה תוכזב ,השודקה ונצראל דע ,קחרה קחרה תועיגמ ןה אלא ,תירבה תוצראל
 לאגוטראפ איסוז רזעילא יבר ק"הגה לש הלצהה תולועפ לש ךוותה-ידומע לע

 .ותונקסעל תרתוכה תלוג םיווהמה ,ןעלוקסמ ר''ומדאה

 .עישומ ךאלמכ הינשה םלועה תמחלמ ירחא עיפוה ןעלוקסמ ר''ומדאה ,עודיכ
 םיטילשה לצא לועפל ,ליצהלו ןנוגל ידכ ,םשו הפ ץצורתמ היה ברע דעו רקובמ

 לש ושנוע וקיתמיש ,חושקה םבל לע רבדלו ,יטייבוסה רטשמה תחת ויהש ,םיינמורה
 ררחשל ,םייובש ןוידפ תווצמב קסע אוה .תרחא וא וז הריזג תא ולטביו ,ינולפ

 ךסמ ירוחאמ תושפנ תלצהל ףסונ .הצמשל םיעודיה רהוסה יתבב וקמנ רשא םיריסא
 ידירשו האושה ידירש תומותיו םימותי תלצהל ןעלוקסמ ק"הצהרה רסמתה ,לזרבה
 400 וכנוח ,טסרקובב םיקהש תוימינפו תודסומבו ,'הרטסיינדסנארט" רגסהה תונחמ
 .תירבה תוצראבו השודקה ונצראב םינמאנ םיתב םיקהל וכזש ,תודליו םידלי

 השענ אוה ,ןעלוקסמ ר''ומדאה לש הלצהה יעצבמל סייגתה ןאמדירפ יכדרמ 'ר
 לע סימעה ןכו ,וילע ולטוהש תוידוס תומישמ עוצבל םתרנ ,ודוס שיאו ונומא שיא

 תויתנשה תוביסמה תחלצהו םיפסכ סויגב םישעמהו םישועהמ תויהל דבכ לוע ומכש

 .השודקה ונצראב "םהרבאל דסחי' ילעפמו תודסומ תבוטל

 ויחלושל ןמאנ חילש

 שיאה ,וייח תונש תיברמ תא תירוביצה ותדובעב עיקשהש ןאמדירפ יכדרמ 'ר
 וחוכ בטימ תא ,דסחו הקדצ ילעפמו תובישיה קוזיחו הרותה ןרק תמרהל שידקהש
 םיחרכ וינפל ךלוה ומשו ,הידמולו הרותה ןעמל ושפנ תוריסמב לועפל ךישממ ,ונואו

 שאר בשוי רותב ןהכל הכזש ,הדבועה לע עיבצמ אוה בר קופיסב .ןנבר ריקומו
 םיובלטייט לאוי יבר ןרמ ק''הגה תופתתשהב ,ראמטאס תבישי לש תיתנשה הביסמה
 ,ל"קוצז ןייטשנייפ השמ יבר ק"הגה לש "םילשורי תראפת" תבישיב ,לייקוצז
 רזעילא יבר צ"'הגה תופתתשהב ''םהרבאל דסח'' הרות תודסומ לש תיתנשה הביסמבו
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 ותוא ודדועו והובריק וללה ץרא ינואג .ל''קוצז ןעלוקסמ ר''ומדאה לאגוטראפ איסוז
 .ויחלושל ןמאנ חילש וב וארו ,םנומאמ הנהנ םינשה לכ ךשמו ,אבהל םג לועפל

 חמצ ןאמדירפ יכדרמ 'ר לש ותומדב ןיידראווסארגב לתשוהש ךרה ליתשה

 ינב יריחבמ שיריו הרותב םיקסועה ,םינב ינבו םינב ,תוריפ ריתעו םישרש בר ןליאל
 שאר ןייטשנרעב ןרהא יבר ג''הרה ןב ריאמ קחצי 'ר ברה ונתח .תולודגה תובישיה
 הדוהי לאיתוקי :וידכנ ,לידניירק תרמ ותב ,םילשורי קי'היעב "םלוע ייח' תבישי
 ןווגימ .םירמו ,לארשי ,השמ ,עשוהי לשיפ םחורי ,דוד לאומש ,האל ,רתלא

 רובצב ודמעמ ,תוימורתה ויתודמו תוישיאה ויתולוגס ,םהב ךרבתנש תונורשכה
 תלשלש תראפתל רדהו דוה ףיסוהל םהב שי הלא לכ ,תובישיה םלועבו ידרחה

 .הדובכה ותחפשמ
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 ראווגנוא - ץ"כ םייח ר"הומ ינברה

 ידרח טארקוטסירא

 םייונב .םיידוהי םייחל תפומו למס ויה הפוריא תלוגב לארשי תוליהק
 התנבנ הרותה יקנעו ילודגמ דבל אל .הקדצו דסח ,האריו הרות ינדא לע םיתתשומו

 הביהרמ הירלגו האלפנ הרוש לע םג אלא ,הפוריא תודהי לש האלפומ תוכיא התוא

 -ישעמבו דסחה תרותב םהל בחר גשומש םישיא ,םנימב םידחוימ םיתב-ילעב לש

 בל חמשלו םיינע בבל תויחהל ,םירחאל םבוטמ קינעהל ,חור ןורזפו -תקדצב ,הקדצה
 .םילפשומ

 לארשיב םאו ריעה ,ראווגנוא שיא ,ץ"כ םייח 'ר ח"הרה היה הלאמ דחא
 -ארי ,חורה-רקי שיא ,בושח תיב-לעבל םסרופמו עודי היה םייח 'ר .ררוגתה הכותבש

 תונקיידב ,תונבדנב ,תוירבה תבהאב ןייטצמ ,תוימורת תודמב גלפומו םימש
 ונינפל הנה :וילע וצילמהו ורמא והוריכהש הלא לכ .תווצמה םויקב תוריהזבו

 םוקמ אוה ספת ןכאו .דובכ רמוא ידוהי ,הלמה ןבומ אולמב ידרח טארקוטסירא
 תואלפומה תויומדה תחאל םג בשחנ ,ראווגנוא לש תראופמה הליהקה ייחב דבוכמ
 .תיטאפראקה היסור לש

 דלונ אוה .וירוענ-תונשב הילא ומצע קיתעה ךא ,ראווגנוא דילי היה אל םייח 'ר

 הליהק התרגסמבו הבושח הרייע התיהש ,בובלל הכומסה בורגאמ י''ע קינרוק הרייעב

 וז הרייעב .םידיסחו הרות-יעדוי םהיניב ,םידבועו םירחוסמ תבכרומ ,הפינע תידוהי

 תא קיתעה סיירת תנשב .זלעבמ ר"'ומדאה לש ויבורקמ היהו ח''מרת תנשב דלונ

 השענ ורגבתהב .הדיתעה וכרדו וייח-חרוא לכב יוניש ללוחש רבד ,ראווגנואל וירוגמ

 הלעו חרפ ורחסמ ,תושרבמל תשורח-תיב ול שכר ,ויקסעב ליח השע ,חילצמ ןיישעת

 .דבוכמ רישע תגירדמל עיגהש דע

 "םיחרוא תסנכה' תיב

 תוישיאה ויתונוכת תוכזב תאזו ,דבוכמ דמעמל םייח 'ר עיגה רצק ןמז ךות

 רכש ,ויקסעב ססובמ זא רבכ אוהו הרשע-הנומש ליגל עיגהב .ונורזפ תקדצו תולענה
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 דימת ונל הז חוורמ תיבב ."םיחרוא תסנכה'"' רובע דיעוה ותוא ריעב חוורמ תיב ול
 תא תויחהל תנמ-לע תומח תוחורא םלוכל קפסמ אוהשכ ,םיחרוא םירשע דע הרשעמ
 ,םיבר םידוהי יפב החישל היהו הביבסהו ראווגנואב רהמ-שיח םסרפתה ומש .םשפנ
 .דסח תיישעב הליגש הקומעה הנבהה תא וכירעהו וריקוה רשא

 לא ,הירגנוהבש שקאפ ריעל דע עיגה ראווגנואמ ץכ םייח ריעצה לש בוטה ומש
 לע תוהתל חילש חלשש רחאל .ריעה יבושחמ ,דלפנזור םייח לארשי 'ר לש וינזא

 ילעפמ תא ביחרה ויאושנ רחאל .ה-יח תרמ ,ותב תא ע'"'רת תנשב ול אישה ,ונקנק
 אצוי היה בער וכותל סנכנה לכ .ןיפכיד לכל חותפ היה ותיבו ולש דסחהו הקדצה

 שרתשה רבדה .הבישי ירוחבו םיחרוא המכ תבש תודועסל ומע ובסה דימתו ,עבש

 'ר לש ותיב תלד לע וקפדתה חרוא-ירבוע םתסו םיינעש ,עובק גהנמ ןימכ ולצא
 חוריאל ףסונב רשאכ ,החמש ךותמו תופי-םינפ-רבסב ודי-לע לבקתמ שיא לכ ,םייח

 .הבידנ חורב ףסכ-תתמ וידימ לבקל םג הכוז ינע לכ היה

 ץרמ-תבר תינקסע ,ותיב-תוונ

 םוקמ לכב המסרפתה רשא ,ה-יח תרמ ,ותיב-תוונ ,ותגוז םג ןכ םייח 'רכו
 תורמלו ,הקדצל םיבר םיפסכ רתסב התיה תקלחמ .הנורזפ תקדצבו הבל-תבדנב

 עובשב תחא םעפ תכללמ הענמנ אל ,התיב לוהינבו םידלי הרשעב תלפוטמ התויה

 התיהו םימותי םג הלדיג התיבב .דסחו הקדצ יכרצל ריעה ישנא ןיב םיפסכ ףוסאל
 םירבד המכ הינע הלכל ויה םירסח םאו .תומותיו תוינע תונב הברה אישהל תעייסמ

 םיעצמאה תא תסייגמו הפוחה ינפל תדמוע התיה ,התשבלהלו התיב תמקהל םיצוחנ
 .תוינעהו תומותיה לארשי תונב לש המאה ,תוירבה יפב הארקנ םניחל אלו ,םירסחה

 הלחמב הקול היה תוכומסה תורייעהמ וא ראווגנואמ ןויבאו ינע שיאו הרק םאו

 זופשיא ךרוצל וא םיאפורב לואשל תכלל ידכ םימיאתמה םיעצמאה ואצמנ אלו

 רוזעל התוא םישקבמו ץכ היח תרמ הבידנה השאל םינופ ויה דימ ,םילוחה-תיבב

 םג ןכו ראווגנואב םיחמומה םיאפורה לכ םע םירשק הל ויה .ןינעה רודיסב עייסלו

 לבקמ היה יופירל קוקזה שיאהש דע הטקש אלו החנ אל ,םילוחה-יתבל תישפח השיג

 המצע איה רשאכ ,םילוחה-תיבב וא אפורה לצא םיאתמהו שורדה יאופרה לופיטה תא

 תינקסע התיה .בר ןוהב תומכתסמ ויה תובורק םיתעל רשא תואצוהה לועב תאשונ

 שער לכ אלל הז לכו ,םיחטש הברהב ובחרתהו ופעתסה היתולועפ ,המזויו ץרמ-תבר

 .תכל-ענצהב אלא ,תמוסרפ לכ אללו
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 יליעפו ישארמ ןאמדלעפ רזעילא בקעי יר ודצל ,צייכ םייח יר ןימימ

 האושה תפוקתב ראווגנוא תליהק



 םדק יררה רפש וכת

 תיקבולס-וכ'צה הלשממה ידיקפ םע םיבוטה וירשק

 קלחל התשענ סורוטאפראק רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ םותב
 ,תיטאפראקה היסור לש הריבה ריע תויהל ראווגנוא ריעה הכפה ,היקבולסוכ'צמ
 היצילגמו ןילופמ םיטילפ ,םיבר םידוהי .הכותב העקתשה תינלופה הילוסנוקהו

 -תודועת תא רידסהל תונוטלשה ידי-לע ושרדנ ,סורוטאפראקב ראשיהל ורחבש

 .ךכ םשל םישורדה תוריינה תא גישהל םיישק וררועתה םיבר ברקבו תוחרזאה

 ;םיפנע םירשקו ןיטינומ לעב ןקסעכו וז ריעב דבוכמ שיא רותב ,ץכ םייח 'ר
 .תינלופה הילוסנוקה ישנא םע ןכו הלשממה ידיקפ םע רתויב םייתודידי םיסחי םייק

 ליעפמ היה אוהו ,וילא הנפ ,טרופספה וא ויתוריינ רודיסב השק בצמל עלקנש ימ לכ

 .בוט-יכב רדתסה לכהו םיבוטה וירשק תא

 תראפתלו םשל החפשמ

 ,בקעי :םינב העבש ול ויה .תראפתלו םשל החפשמ ראווגנואב םיקה ץכ םייח 'ר

 ,ליזייר ,הנח :תונב שולש ול ויה ןכו .לארשיו רכששי ,בוד השמ ,יכדרמ ,קחצי ,סחנפ

 שקאפ ריעב דלונ רשא ,סחנפ ,ינשה ונב דבלמ ,ראווגנואב ודלונ םלוכ .הקלאו

 .הירגנוהבש

 לכל ותובהלתהבו תידוהיה תומימחב ,ולש הרותה תבהאב עדונ ץכ םייח 'ר

 המ םה ואלמיש שקיב ךכב ,הרותה יכרב לע וינב תא ךניח םג ךכו ,השודקבש רבד

 לש המרה הבישיב ודמל םירגובמה וינב .הזל הכז אלש םושמ ,וירוענב ריסחה אוהש

 -ידימלת תויהל ולדגו םהידומילב ונייטצה ,ראווגנואב אנהכ ךלמילא ףסוי יבר ק"'הגה
 ןיב בשחנ ,ותדיקשב ןייטצה בקעי ונב .םימש-תאריבו הרותב םיגלפומ םימכח
 םירוחב תצובקל "רועש דיגמ" היהו ,ראווגנוא תבישיב םירשכומה םידימלתה

 .םיבוט םישעמ לעבו שפנו חור ליצא לודג םכח דימלת היה סחנפ ינשה ונב .םיניוצמ

 סוסב עוסנל היה ליגרו "אזנעמה" לישבתה תיב יאבג לש דיקפת תא אלימ אוה

 ,הבישיב םיינע ינב תקזחהל םיפסכ תיבגמ ךרוע ,ראווגנוא תביבסב םירפכל ,הלגעו
 תוקריו תוריפ ,חמק ,ןוזמ יכרצמ םירפכב םיידוהיה םירכאה תאמ ףסוא היהו

 .הבישיה ידימלת תלכלכל

 תראופמ םייח תכסמ

 ריעב רקבל ואבש םיקידצל הינסכא םוקמ םג היה ץכ םייח 'ר לש ותיב
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 וא ןילופמ םוקמב רקבל ואבש םינבר ןהו היקבולסוכ'צמ ואבש הלא ןה ,ראווגנוא

 .זלעבמ רי'ומדאהל הנשב תחא םעפ תוחפל עוסנל ריסחה אל ומצע אוה .היצילגמ
 ינמזב קדקד ,הרות-ירועישב ףתתשהל דימתה ,טקשו ענצ לש םייח גיהנה ולש ותיבב

 ."שפנ תבישמ" תסנכה תיבב תוריחבה תדעו שאר היה םינשה לכו ,רובצב הלפת
 ,הליהקה ידבכנ םע ונמנש ויללפתמ ללגב ןיטינומ ואצי ראווגנואבש הז תסנכ תיבל
 .םידרחה הינקסעו הירישע

 ,הנומאה ,הרותה יעובמ לע ראווגנואב ץכ םייח 'ר לש ותיב ול להנתה ךכ
 ינב לש תראופמ םייח-תכסמ ,םוקמ לכב םש ול השעש ראופמ תיב .דסחהו הקדצה
 דע ,םינש לש הכורא הפוקת ךשמב תאזו ,הליגר אל תובידנב ונייטצהש החפשמה

 תעב התליחתש ,המויאה תיצאנה האושה לש םעזה תונש ,הרבעה-ימי ועיגה רשא
 יצאנה ףגמה הב סרדש תעל -- הפוסו ש"'ת תנשב ראווגנואל םירגנוהה לש םתסינכ

 .(1944) דישת תנשב

 תושפנ תלצהל תוריטמ לש למס

 וישעמ לע בותכל רשפא תפומלו המגודל שפנ-תוריסמ לש םיקרפ הברה

 התואב .הינשה םלועה תמחלמ תונש לש וללה םישקה םימיב םייח 'ר לש םיכורבה
 לכ תבוטל םיכורבה וישעמבו ותדובעב רתוי דוע ההובג הגרדל םמורתה הפוקת
 ןכומ היהו לובג אלל התיה לארשימ שיא לכל ותבהא .םיפדרנה ויחא תבוטל ,ךרצנ

 היחה לש הפידרב ןותנ היה רשא ידוהי לכ תבוטל הנורחאה ותנתוכ שממ טושפל

 .תיצאנה

 עשרה רטשמ תחת םיקנאנה םיללמוא םישנאל תויפלת-לת השענ ותיב
 ויה רשא ,העפשה ישנאו ןיד-יכרוע םע םינייוצמ םירשק רוציל חילצה אוה .ירגנוהה

 ויהש רסאמ-ישנוע לטבל חילצה םתועצמאבו ,ןנוקיתכ םינשב אשמו-עגמב ומע םיאב

 רהוסה-יתבב וקמנ רשא םיריסא ררחשל ןכ-ומכו וטפשנש םידוהי ישאר לע םייולת

 .הצמישל םיעודיה

 תנמ-לע ,רחסמל דרשמה םעטמ םישלב לש תחלשמ טשפאדובמ העיגה םעפ

 לש הווסמ תחת ,ריעה לש תויונחב ורזפתה םישלבה .תורוחסה יריחמ תא קודבל

 תעקפהב םימשאומ םהשכ םיידוהי םירחוס םישימח ורסאנ עצבמה לש ופוסבו .םינוק

 ולצינ ןה הלצה תולועפל לזייר התב םג ןכו ה-יח תרמ ותשא הסייגתה דימ .םירעש

 םיריסאה לכ תא ררחשל ןדיב הלע םיצמאמ ירחאו ןוטלשה יגוח םע ןהירשק תא

 .ישפחל םאיצוהלו



 םדק יררה רפש חכת

 וללותשה רבכ הפוקת התואב ןכש ,רתויב הבושח הלצה תלועפ וז התיה

 תאו םיריסאה תא שרגל ולכי ,רתויב הנטק הלילע לכ לשבו םירגנוהה םימשיטנאה

 .םייחב רוזחל רתוי וכז אל ונממש םוקמ ,לובגל רבעמ םהיתוחפשמ

 "רעטסעינד'ה רהנל רבעמ םישרוגמה תורייש

 שרגל תירזכאה הריזגה תא םיירגנוהה תונוטלשה ואיצוה (1942) ב'שת תנשב

 רעטסעינד רהנל רבעמ תירגנוהה םתוחרזא תא חיכוהל ולכי אלש םידוהי יפלא

 םירגנוהה םיחצרמה ידי-לע םשה שודיק לע וגרהנ םשו קסלודופ-ץינימאקלו

 וסיגו ונתוח םלוא ,הירגנוהב דלונש רחאמ ,שרוג אל סחנפ 'ר .םיניארקואהו םינמרגה

 םוי ידמ ושדחתה עשרה תוריזג .קסלודופ-ץינמאקל םישרוגמה תרייש ךותב וחקלנ

 סמרמלו זבל ,רקפה השענ םידוהיה לכ לש םשוכר .הסנרפה תורוקמ ומתתסנו ומויב

 .תויחרזאה םהיתויוכז םהמ וללשנ ףאו

 :ץינימאקמ ריזחהל םדיב הלעש דע וטקש אלו וחנ אל ,סחנפ 'ר ונבו םייח 'ר

 ויה הלאו ,הבורמ תושפנ-תנכסב הכורכ התיה וז הלצה .םישרוגמה ינש תא קסלודופ

 תשלובל עדונ רשאכ .היצילגבש עשרה-תועתלממ לצנהל וכז רשא םידדובה ןמ

 אפורה םלואו ,םייח 'ר דגנ רסאמ וצ דימ האיצוה ,הלצהה-תשרפ לע תירגנוהה

 .ימינפ םד-ףטשמ לבוסו הלוח אוהו רחאמ ,ונממ תופרהל שקיבו דימ ברעתה ינוריעה

 ןהב וטקנש תושק תושיגנב הכורכ התיהו בר ןמז הריקחה הכשמנ ,תאז ףרח ךא

 .םיימשיטנאה םישגונה

 יפסכ םולשת תרומת יכ ישארה רקוחה זמר םיעגיימ הריקח ישדח המכ רחאל

 םידוהי תלצה רבדב םייח 'ר יפלכ תורומחה תומשאה תא לטבל אוה ןכומ הובג
 .רתויב רומח שנועל היה יופצ הילעש הריבע ,םרובע הסחמ ןתמו קסלודופ-ץינימאקמ

 שארל דע עיגה ןינעהו םתנגה ןעמל םירושימה לכב ולעפ ותחפשמ-ינבו םייח 'ר
 תא קודבלו ראווגנואל ומצעב אובל טילחה רשא טשפאדוב לש יאשחה תורישה

 םייח 'ר תיבב רקוחל םלושי ישישה םויב יכ ,םכוס .דחוש תלבק לש רבדה תותימא

 .םירדחה דחאב השעמ-תעשב רתתסי תשלובה שארו ףסכה םוכס

 עשווהל השקב ובו ,זלעבמ ר"ומדאה לא "לעטיווק" חלשנ ןכל םדוק דוע

 הלבקתנ ישיש לילב ,הנהו .ןוטלשה ישנא ,םיעשרה תוריקחו תושיגנמ לאגהלו

 ,ישישה םויב ,תרחמל .הכרב ילוחיאו "ןיע ףרהכ 'ה תעושי" :זלעבמ יברה תבושת

 ומצע תא גרה יכ העומש הטשפ הקסיעה רודיסל אובל היה ךירצ רקוחהש תעל
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 םייח 'רלו תוריקחהו תומשאה ולטוב ךכו חפ ול ונמט יכ ,הארנכ ,שיגרה אוה .היריב

 .החוורה התיה

 וטיגל ראווגנוא ידוהי

 וסיכ האושה-יננע רשאכ תאזו ,ראווגנוא ידוהי לש םלרוג םתחנ ד'שת תנשב
 הירגנוה תא םינמרגה ושבכ ,1944 ץרמ שדוחל 20 םויב .תיטאפראקה היסור ינפ תא
 .תינטשה םתינכת עוציבב דימ וליחתה םעיגהב .ראווגנואל ועיגה ופאטסגה יחילשו
 ,הנורחאה םכרדל םתלבוהל דע םידוהיה ואלכנ ובש וטיגה םקוה לירפאל 20"ב
 ינב לכ תא ריתסהל תינכת ודביע ץ"כ ה-יח תרמ ותייערו ץכ םייח 'ר .ץיוושואל
 םאבש ידכ ,דרפנ אובחמ-םוקמל םלוכ תא וקליח םה .םירכנה םהידידי לצא החפשמה
 .הטילפל ראשנה היהי ספתיי והשימ

 וכרדב ספתנ ,לארשי ריעצה םנב .הפי התלע אלו החילצה אל תינכתה םלואו

 ךכל איבה הז רבדו ,םימח םידגב ול איבהש תעב ,בוד השמ םנב לש אובחמה םוקמל
 גח לש ינש םויב .וטיגה תומוח ךותב םינושאר ואלכנו ורסאנ החפשמה ינב לכש

 לע השפנ תא הרסמ םויב ובו ץיוושוא-יונאקריבל ץ"כ תחפשמ העיגה ד"'שת תועובש

 .ראווגנוא תליהק ינב יפלא םע דחיב ,ץ"כ ה-יח תרמ םשה שודיק

 אנוב - 3 ץיוושוא זוכירה הנחמ

 דצל ש"'מי ילגנעמ ר''ד רוראה ידי לע וחלשנ ,לארשיו סחנפ וינבו ץ"כ םייח 'ר

 דיישת תועובש גח ירסאב .היפכ תדובעל םידעוימה םיריסאה תריישל ופרטצהו ,ןימי

 לש קחרמב היהש ,3 ץיוושוא ארקנש '"'אנובי' הנחמל ץיוושוא הנחממ לגרב ועיגה םה

 .ץיוושוא-יונאקריב הדמשה הנחממ םירטמוליק השמח

 -יכה הדובעה התלע הלרוגבש הדובע תצובקל ונייהד ,אדנאמאקל ץבוש םייח 'ר

 הדובעה תדיחי דיקפת .ויתוחוכ לכ תא דביאו םיסיסרל רבשנ רצק ןמז ךותו ,תכרפמ
 וצלאנ םויה לכ .לזרב ןוטבמ תשורחה תיב ינינבל תודוסי תונבל היה םייח 'ר לש

 םישימח היה םלקשמש טלמ תויקש ,תבכרה תונורקמ םידבכ תואשמ תאשל
 התשענש ךרפ תודובע ,הקיציל טלמה תיישע ,ץצח ינבאו לוח תולגע קופיס ,םרגוליק

 ,םינלופהו םינמרגה םישגונהו םיסדנהמהמ תוצרמנ תוכמ תלבקבו ןוזפחבו תוריהמב
 ."רעטייברא ראפ" וארקנש הדובעה ילהנממ ןכו
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 יכ ןיחבהו ,הדובעהמ םבוש ירחא ומויב םוי ידמ ויבא םע שגפנ לארשי ונב
 ןמז דועב יכ דרחו ,תומצע דלש ויבא השענ ,אנובב םתוהש לש תועובש רפסמ ירחא

 ןכלו ,ץיוושוא לא ןוימה תעשב חלשיהל ותד תחא רשא "ןאמ ליזומ' היהי אוה רצק

 .ושפנ תא תויחהל ידכ לכוא לש תופסונ תונמ ורובע ןגראל טילחה

 ויחאו ויבא תושפנ תא ליצמו היחמ

 שלוב היהו ,הנחמה לש חבטמה חטשב םוי לכ בבותסמ היה ץ"כ לארשי ריסאה

 רבעש םיריסאה דחא .ויחאו ויבאל לכוא תצק ןגראלו חבטמל עיגהל רשפא ךיא רתו

 עמשהב דימו שבלתהל ,ןושארה לוצלצה ינפל דוע רקובב םוקל ול ץעי םוקמב

 דחא ףאש ילבמ קרמ םשמ בואשל לכוי זאו ,חבטמה ידוודל רודחלו ץורל לוצלצה
 הרעק רקוב לכ בונגל ודיב הלע ךכו ,ריכמ יתלב דידי תצעל עמש אוה .וב ןיחבי

 בדנל םייריש ול ראשנ םגו ,ויחא תאו ויבא תא ליכאהלו םח קרמ םע הקומעו הלודג

 .םיריסאה וינכשל קרמ תויפכ המכ

 דמעמ קיזחה ץיקה ישדח לכ ךשמבו ,םייח 'ר לש ויתוחוכ ובוש טאל-טאל
 םיאנב םיריסא לש הצובק הרחבנ 1944 טסוגוא שדוחל 12-ב .ולש הדובעה דודגב

 לש ולזמ לזמתנו ,ץיוושוא רוזיאב שדח זוכיר הנחמ תונבל םחלשל ידכ עוצקמ ילעבו

 ןכו ,סיופאקה תושיגנו בערה ,תכרפמה הדובעה .וז הצובקב ללכנ אוה יכ םייח 'ר

 13 םויב אנובל בש רשאכו ותואירב בצמ לע הערל ועיפשה ,וידלימ ותקחרה

 לואשה ירוסי לבא ,ופוגב הנועמו רובש ,שממ תומצע לש דלש רבכ היה רבמטפסב

 .הרוהטה ותמשנ תא רתויו רתוי וככיז וקלח תנמ ויהש

 'ר חלשנ ,אנוב הנחמב הלודגה היצקלסה הכרענ רשאכ ,ה"'שת תנש תוכוסה גחב
 לע ושפנ תא רסמ ירשתב ה"'כ םויבו ,ץיוושואל םירחא םיריסא תואמ םע ץ"'כ םייח
 .םשה שודיק

 אנוב-ץיוושוא-יונאקריב תונחמ יוניפ תדעצב ףתתשה ץ"'כ סחנפ 'ר ךרבאה ונב

 רשאכ .גרובננרוא הנחמ דע םישק ךרד ילוטלט ירחא לארשי ויחא םע דחיב עיגהו

 סחנפ 'ר דבאנ ,המהב תונורק ךותב סחדהל תוליהבב םתוא ופחד םינמרגה םיחצרמה

 ךשמהב םשה שודיק לע ושפנ תא רסמ אוה .ויתובקע ומלענ זאמו ,לארשי ויחא תאמ

 .לארשי ינב וניחא יפלא םע דחיב הרוראה הינמרג תמדא לע הדעצה
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 ראווגנוא = ץ"כ בוד השמ 'ר

 תיתפומ הרובגב םיחא תלצה

 לוסיחל דע ,(1940-1944) דשת-ש"ת םימדה-תונשב םייגארטה תוערואמה

 ונראית םתוא ,שוראמראמ-סורוטאפראק ץרא לבחב תואטיגה יאולכ לש דירחמה

 -תוליהקב תודהיה ייח תודלותב ןורחאה קרפה ויה אל ,םימדוקה םיקרפב ונחצנהו

 ינומה לש תוריישה םע דבב-דב ןכש ,םשרתהל יושע ארוקהש יפכ ,וללה שדוקה

 המזויב וכרבתנש םידוהי םג ואצמנ ,םיררוצה ידי-לע חבטל ולבוהש םידוהיה

 םדיב הלע ךכו ,עשרה תוחוכ לומ דדומתהל ידכ הלובחת-רשוכב םתוא וכיז םימשמו

 .םירחא םידוהי ליצהל םגו יצאנה יאדמשאה לש תופרוטה ויתופכמ לצניהל

 ורתתסה םה ,תזעונה םתלועפב םהלש שפנה-תוחוכ לכ תא וסייג הלא םידוהי

 הלא לכ זכרמב .ועציבש הלצהה תולועפו תוינכות תא ווט םשמו ,תורעיבו םירקנובב

 םירימט" יוניכל וכזש םידוהי תואמ לש תפעוסמ הלצה תיישרפ הראפתל תססונתמ

 תודש יבחרמ ,תורעי ,םייובח םירקנוב לע וערתשה םתלועפ-יחטשש ,"םימלענו

 וז השרפ ,הירגנוה תריב ,טשפאדובב רותסמ-תומוקמ םג ומכ ,"סענינאלאפ'"' וארקנש

 .הנממ רסוה םרט טולהו המולע הנדוע

 בוד השמ 'ר הלצהה-שיא לש וייח-תשרפו ותודע תיצמת תא איבנ הז קרפב
 התואבש ,ראווגנואמ ץ"כ ןהכה םייח ר''הומ ,לוגדה ידרחה ןקסעה לש ונב ,ץ"יכ ןהכה
 תיב תא בזע ובש עגרה ןמ רשאכ ,ריעצ רוחב היה דוע די'שת תנש לש הלפא הפוקת
 םידוהי תלצה לש אלפומה ביתנב דעצ ,םיירא תוריינ ומצעל גישהל חילצהו ויתובא

 לכבו העש לכב דגנמ ול םייולת ויה וייח רשאכ ,הליגר-יתלב שפנ-תוריסמ ךותמ

 .עגר

 הלצהה ישעמ תישאר

 םיליעפ ויהו השעמ ישנאל ראווגנואב וכשחנ ,'יח תרמ ותייערו ץ"כ םייח 'ר

 ידיזלע ריעה שוביכ םע דחוימב התלגתנ םתיישות .הלצה לש םימוחת הברהב

 ןוסאה ףקיה תא דעומ דועבמ ושח ,בחר היאר רשוכב םיננוחמ םתויהב .םירגנוהה

 תא ריעב וטגה תמקה ינפל דוע וקיסה ,דלונה תא םיאורה םימכחכו ,אבו ברקה
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 אובחמ םוקמב הפינעה םתחפשמ םע דחיב רתתסהל וטילחהו ,תשקבתמה הנקסמה
 םיירכנה םהידידי םע םהל ויהש תודידיה ירשק לוצינ ידכ ךות תאזו ,םיאתמ
 םהינב תשש תא הנכסה ןמ טלמל וחילצה וטיגה תמקה ינפל םירופס םימי .םינמאנה
 הז םעצבמ םויס ינפל ,םלואו ,םיירכנה םהידידי ברקב םרדסלו םהיתונב שולשו
 האצותכו ,בוד השמ ויחאל םידגב תליבח אשונ אוהשכ ,לארשי ,ריעצה ןבה ספתנ
 וטיגל םינושאר וחלשנו ,לארשיו סחנפ 'ר םהינב ,ותייערו םייח 'ר ורסאנ ךכמ
 .ראווגנוא

 תא 'יח תרמ החפשמה םא החלש (20 .4 .1944) ד"שת ןסינב ז"'כ ישימח םויב

 לביק ד"'ועה .רותסמו הסחמ ול רידסהל הטאט ר''ד םשב ד"'ועל בוד השמ רוחבה הנב

 דיקפת הזוחאה להנמ ול ןתנ םש ,ריעה הצקב האצמנש ותזוחאל וחלשו ותוא

 .םיירכנה םילעופה ראש םע דחיב ,הדשה תודובעב

 .ראווגנוא ריעב הפיכב וטלש רבכ םירגנוההו םינמרגה .ד'שת רייא שדוח עיגה
 תורישי תונווכמה שוריגה תובכר תא הזוחאב ותדובע ךותמ האר ריעצה בוד השמ

 תשלובה דציכ ,תועידיה תא טלק תונותעב האירקמ .ץיוושוא הדמשהה הנחמל
 ואצמש םידדובה םידוהיה לע דיצ םיכרוע םה דציכו םירתתסמל תברוא תירגנוהה

 לגוסמ היה אל אוהו ושפנ תא ודירחה הלא תועזעזמ תועידי רתס-תומוקמב אובחמ

 ידי-לע וספתנו םימלענו םירימט ויהש םידוהיה ויחאש הדבועה חכונל שידא ראשיהל

 .ץיוושואב הדיקעל םילבומ ,ש"מי ןמכייא יחילש

 ןשי ןיי בקיב רותסמ םוקמ

 קחרה אל יכ הליג םידדוחמה וישוחב .לועפל וילע יכ רמוא רמג ,הנכסה תורמל

 שמישש םוקמ ,הבוזע הרעמ קמועב בצחנש ,יומס רקנוב םייק דבע הב הזוחאה ןמ
 תואטיגל םישוריגה ינפל הרתתסה הז םוקמב .תוניי רומישו רוצייל בקיכ רבעב
 ןכו ץיכ רכשי ויחא םג אצמנ םירתתסמה ןיב .תושפנ םירשע לש הצובק ץיוושואלו
 .רקנובב תדרפנ הניפב ובשיש תוריעצ תורענ לש הצובק

 ,הדרחו דחפ םיזוחא ויה דחוימבו ,רתויב םישק םיאנתב ויח רקנובב םירתתסמה
 .הקומע תרומרמצ םהב תררועמ התיה ףדינ הלע לש רתויב הלק השוויא םג רשאכ
 ידכ הפוחד הרזעל םיקוקז םוקמב םישנאה יכ ,ול רמא בוד השמ לש ובל ,םלואו
 םתוא ןכסיש ילב םהילא עיגהל דציכ תונוש תוינכת םקר אוה .םשפנ תא תויחהל

 .תירשפא הנכס לכמ ומצע תא םג טלמל ידכו
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 לא עיגהל דחא ריהב םויב חילצה תינזיטרפ הרוצבו תונוש תולובחתב םנמאו
 ואובחמ םוקמ לע םהל רפיס אוה .ויבשוי תא ןיטולחל עיתפמ אוהשכ ,רקנובה
 יאנתב תויחל ולגרתה רבכ םישנאה .לכויש המ לכב רזעיחאל םהל תויהל חיטבהו

 םהל הקינעהו רוא לש ןרק םהינפל החתפ םהינפב בוד השמ לש ותולגתהו ,תרתחמ

 .ןוחטב לש השוחת

 םיללמואו םיפדרנל עישומו הדופ

 רזח אוה .עישומ ךאלמל םרובע ךפהנ אוה ,רקנובב הצובקה תא הליגש זאמ

 ,ןוזמ יכרצמ דוע םהילע ףיסוה ,םינימה לכמ תוקרי םע םילס הבינגב ףסא ,ותזוחאל
 הלודגה החמשה תא ראתל ןיא .טלקמה יריידל ןעטמה לכ תא איבהל דימ רהימו

 םה .רקי רצוא םליבשב היה המדא-חופת לכו קרי תכיתח לכ .הז חכונל םש הצרפש

 ,הצחמל םיבוקר המדא-יחופתמ ,רביק םחלמ םימייקתמ םה ןמזמ הז יכ ,ול ורפיס
 המכ רשאכ ,המהב לכאמ ליגרכ ויהש םיבשע יניממ ןכו ,םהיתופילקב ולשיב םתוא

 .םללגב הביק-יילוחב ופקתנ םישנאה ןמ

 דימת עיפומ אוהשכ ,עובק גהנמל רקנובב וירוקיב תא בוד השמ ול השע זאמ
 שחרתמה לע תושדחב םתוא ןכדעמ םג אוה ןמזב ובו ,ןוזמ יכרצמ לש םילסב סומע
 השמ היה םא ןכש ,שממ שפנ תוריסמב היה ךורכ וזה הלועפה עוציב .ינוציחה םלועב
 םירמ םייוניע לובסלו תושק תוריקחל דומעל ,רסאהל ותד תחא היה ,ספתנ בוד
 וייח תא ריקפהו תונכסה ןמ םלעתה אוה לבא .ץיוושואב תוומל ןכ רחא חלשיהלו
 רבוע ,ריעה ןוויכל הזוחאב ותדובעמ םעפל םעפמ חיגמ היה אוה .םישנאה תבוטל
 ינמרגה אבצה ישנא רובע תוינקב קסועה חילש רענל הזחתמ אוהשכ תונחל תונחמ
 .ירותסמה רקנובה יבשוי רובע ןוזמה ילס תא ןגרא ךכו ,ירגנוההו

 םיננוכתמ ןמכייא יחילשו תירגנוהה תשלובה יכ בוד השמל עדונ דחא םוי

 יניצר ששח םג םייקש ךכ ,הזוחאה רוזיאב םירתתסמ םידוהי ירחא םישופיח ךורעל

 םהל עידוהו רקנובה ישארל תוריהמב רשקתה אוה .ןייה בקי ךותבש רקנובה יוליגל

 תא םשמ איצוהל חילצה תוזעונ תולובחתב .םוקמ תברקב םינמרגה תואצמיה לע

 לא םהינש תא איבהו ,ןהכ הקבר םשב ,החפשמה יבורקמ הרענ ןכו רכשי ויחא

 הרענה תא וליאו ,םיפנעו םישרקמ יערא רקנוב ויחאל רדיס אוה .דבע הב הזוחאה

 ףאו הלצינ ,ןהכ הקבר ,הרענ התואש ןייצל קר יאדכ .תפרה לש גגה-תיילע לע ריתסה

 הרותב לודג בר םע לארשיב תיב המיקה המחלמה ירחאו ,רורחשה םויל התכז

 .םיבושח םירפס רבחמו
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 טשפאדובב הלצה תדובע

 השמ 'ר לש האבה םתנחת התיה ,םינמרגה ידיב השובכ רבכ התיהש טשפאדוב
 המידקה רשא ,הנח םתוחא תרזעל תודוה םשל עיגהל וחילצה םה .רכשי ויחאו בוד
 תרומתו .ס .סה תורישב היהש ירגנוה ןיצק הדחיש איה .הירכונכ םש התיחו םתוא
 הדובעל רדוס בוד השמ .תירגנוהה הריבל ץ"כ םיחאה תא איבהל םיכסה קתע-ןוה

 ,םחלל ובער םישנאה בור .הרומג היסומלרדנא ריעב הררש םימי םתואב .ןוזמ תונחב
 ויה םשל ועלקנש םיטילפה יפלאש ךכ ,תוירזכא תופידרו תושיגנמ ולבס הזל ףסונבו
 .הקוצמבו הרצב

 לש תולועפל םידחוימה וישוחבו בחרה ובלב בוד השמ 'ר הלגתה בוש ןאכ

 הדחישש ותוחא תרזעב -- רומאכ ,ריעל עיגהל חילצהש רחאל רצק ןמז .הלצהו הרזע

 לעפ אוה םיאנת הזיאב ראתל השק .הלועפל םתרנ רבכ ,.ס .סה תורישב ירגנוה ןיצק

 ןמכייא ררוצה יחילש םע דחיבו ''ץחה בלצ'"' תרגסמב ולעפ םירגנוהה םיחצרמה .םש

 לש ושאר לע הפחיר הלודג הנכס .םידוהיב ארונו םויא חבט וכרעו וללותשה ש"'מי

 .םולכמ עתרנ אל בוד השמ 'ר לבא ,עגרל ולו ,בוחרל תאצל ידוהי לכ

 עולה ךותל ץופקל רהימ רבכ אוה ,ןוזמה תונחב ותדובע תא םייסש רחאל קר

 ןוזמ םע םיאלמ םילס סומע אוהשכ ,םינמרגהו םירגנוהה ףרטה-תויח לש רועפה

 ךלה םיאלמה םילסה םעו ,הנח ותוחא ול הקפיסש ןוזמ-ישולת תועצמאב שכר םתוא
 .םינויבאלו םיינעל ןוזמה תא קליחו םידוהי לש םהיתב לע קפדתהו

 טשפאדובל עיגה 1944 ילויב 13-ב .וז הלועפב קר קפתסה אל בוד השמ 'ר

 חפסנכ ןהכל ידכ הידבש תלשממ םעטמ חלשנש ,גרבנלוו לואר דחוימה חילשה

 רבד ,םנמאו .רשפאה לככ םידוהי תלצהל תובגשנ תולועפ םוקמב חתפלו תוריצה

 ידכ םהמ הברה ומיכשה רקובב רקוב ידמש ךכ ,םידוהי ינומהל דימ עדונ ואוב

 .תידבש תוסח תדועתו ןוכרד לבקלו ודרשמל רותב בצייתהל

 םהירזועו ןמכייא יחילש םינמרגה וללותשה םהבש םימיה לש םמוציעב הז היה
 תוגיצנ לש תוסח-תדועת תגשה .ריעה תוצוחב םידוהיב חבט וכרעו םיירגנוהה

 ,םנמאו .טולימלו הלצהל הדיחיה ךרדה ,אופיא ,התיה ,ידבש ןוכרד וא תילארטיינ
 קלח לטנו הלצה ישנאכ ולעפש םינקסעה ןיב בוד השמ 'ר בלתשה וירבח תרזעב
 רובע הלאכ םינוכרדו תוסח תודועת תגשהב םג - רתיה ןיבו ,תוזעונה םהיתולועפב
 .חוטב תוומל חלשיהל עגר לכב םייופצ ויהש םיפדרנ םידוהי



 הלת םדק יררה רפש

 תנשב ןיידראווסארגב ץצינזיומ רייומדאה -- רעגאה ריאמ םסייח יבר

 הנחו לארשי יר םיטילפ גוז לש הנותחה לא וכרדב ויישת

 ראווגנואמ ציכ בוד השמ יבה ןימימ ,ןייטשנטכיל

 טשפאדובב םיירא תוריינ לע ייח ,ץייכ בוד השמ



 םדק יררה רפש ולת

 האושה ןמ ותעד חיסמ וניא

 רחאלו ,הברחה ראווגנואל בוד השמ 'ר בש הינשה םלועה תמחלמ םותב

 ,ןיידראווסארגל חרב ,לזרבה-ךסמ תא וילע ודירוהו רוזיאה לע וטלתשה םיסורהש
 תיב ומיקהו םהיתובא תרוסמ תא ושדיח םה .ויתויחאו ויחא םע דחאתהל חילצה םש

 רחאל .םיירגנוהה הדובעה ידודגו זוכירה תונחממ דירש לכל ל''שא וקפיס וב חותפ

 -ףוחל ףוסבל עיגה ,הפוריא תונידמב הלוגל הלוגמ םידודנו םיבורמ םילוטלט

 .תראפתלו םשל תיב םיקה הב ,הקירמאב םיחטבמ

 עגרל םתעד םיחיסמ םניא םויה דעש הלוגסה-ידיחי לע הנמנ ץ"כ בוד השמ 'ר

 לכ תא חוכשל אלש ררועמ אוה תונמדזה לכבו תע לכב .האושה תואלתו תוארוממ

 לכ ותוא עינמ רוהט ימינפ ףחד .ש"מי םירגנוההו םיצאנה םיעשרה ונל וללועש המ
 שודיק תובהלו הרובגה יצוצינ תא חיצנהלו ויתובא תיבל שודק בוח עורפל םינשה

 .םתומבו םהייחב םהלש םשה

 תבישי שאר ,ראפ לאיחי יבר ג"'הרה תא הכרבלו הבוטל ןייצל םוקמה ןאכו
 תואצרהל דחוימ םוקמ תוצקהל ובוטב ליאוה רשא .י .נ ,יאווקאר-ראפד 'ןתיא ךרד"
 הצובק ינפב ץ"כ בוד השמ 'ר עימשמ םתואש ,האושה רקחו תודלות לע םירועישו

 ,ןמפארב ןרהא יבר ג''הרה ,והנשמ הכרבה לע דומעי דחי ומעו ,םינייוצמ םירוחב לש
 הלא .תוהובגה תותכל עובשב םיימעפ םירועישה ןתמל תטרופמ תינכת דביע רשא
 לטומה שודקה בוחה תא ןנשמה ,בוד השמ 'ר לש שדוקה תדובע תא סנ לע םילעמ

 !יחכשת אל . . .קלמע ךל השע רשא תא רוכז"' ונלוכ לע

 ינפב תולגל וצרמו ונורשכ תא ץ"כ בוד השמ 'ר שידקמ וירועישבו ויתואצרהב

 לעו האושה ישודק לש תירסומו תינחור הרובג לש תורתסנה תודבועה תא ויעמוש

 רבכו ,רתאו רתא לכב יד תונחמה יריסאו םיירגנוה הדובע ידודגב ידוהי לש םהייח

 תובבלב םיתורח היחקלו האושה תעדות רשאכ ,וישעמב החלצהו הכרב ןמיס האר

 .םיאבה תורודה םג ועדי ןעמל םיבר



 זלת םדק יררה רפש

 שדוק תבצמ |
 םלפףרפב ן5וש םלפחרה בא

 דנקפל אל לפצח לפחבב

 םולפלפתהל םלרושלה ,וםלפרב

 נג רתפש לשד קה םלד?שהה

 כ רפרשפבשו וחצרפש

 םשה שודיק

 ש"מי םיצאנה םירוראה םיעשרה י"ע

 ה"שת-ד"שת תונשב םעזה ימיב

 ראש םע הבנשל 'ה רכז

 | הירוהשו םלשודק םלקיקש [
 | ודבש הד :הופוקכ רגלפלשל וםמקבל\

 - .םלשודקה /



 םדק יררה רפש חלת

 תובב ןולא

 ,םימ הדרוי יניע יניע ,היבוב ינא הלא לע
 .םניא יכ ,ושפנ םחנה הנאמ

 תומשנ יוליעלו חצנ תרכזמל

 יאה דיסח יאה ,תודמו תולעמה לילכ ,ש"יותב גלפומה ,ראופמה ח"הרה ר"ומ יבא

 ,הנוכנ הדמ לכב רתכומ,וינע

 ,ל"ז הדוהי 'ר ןב ןאמזור יבצ םהרבא ר"הומ

 וטיגל אשפילמ הלגוה שוראמראמ-סורוטאפראק ,טסוח לילגב אשפיל ק"ק דילי

 חקלנ ,אנוב זוכירה הנחמב היצקלסב דכלנ ,ץיוושוא-יונאקריבל םשמו אזיא

 .ה"שת ירשת ה"כ םויב םשה שודיק דקומ לע הלע ,ץיוושואל

 ,הבושחה ליח תשא ,העונצהו תינקדצה יתרומ ימא

 ,ה"ע שטיוואקשרעה המלש ר"הומ תב אציג תרמ

 וטיגל אשפילמ התלגוה ,אלגיא ק"קב םתס ירפוס הנקזו היבא ,ןיסחויה תלודג

 ברע תבשב םשה שודיק דקומ לע התלע, ץיושוארונאקריבל םשמו אזיא

 .ד"שת תנש ןויס 'ה ,תועובש

 ,ל"ז בקעי ףסוי 'בה אלפומה 'קה יחא :םנב

 רסמ ,אנוב הנחמ ריסא ,ץיוושוארונאקריבל םשמו אזיא וטיגל אשפילמ הלגוה

 .תבטב ו"ט םויל עבקנ ולש ןורכזה םוי ארוד הנחמב םשה שודיק לע ושפנ תא

 .כ"מ םשו א"שת ףרוח אשפילב רטפנ ,ל"ז לידנעמ םחנמ דליה יחא :םנב

 .ה"ע אגויפ הרש הדליה יתוחא :םתב

 .ל"ז השמ דליה יחא :םנב

 ,ץיוושואל םשמו אזיא וטיגל אשפילמ םישודקה יתובא םע ולגוהש

 .ד"שת ןויס 'ה תועובש ברע תבשב םשה שודיק דקומ לע ולע

 יתיקנ אל םמד יתיקנו הארת תודקע ולאו רוכז תוחבזמ הלא
 .ןויצב ןכוש 'הו



 טלת םדק יררה רפש

 שדוק תבצמ

 תומשנ יוליעלו חצנ ןורכזל

 תולעמו תודמב רתכומ חורה רקי ,ש"יותב גלפומה ח"הרה :ינתוח

 ,ל"ז רעשיפ בקעי רזעילא 'ר ןב לשיפ םירפא ר"הומ

 .שוראמראמ עוועשיוו-רעטנוא ק"קב,ץינ'זיוו ידיסחמ ח"ת

 ,ץיוושוארונאקריבל םשמו ,עוועשיוו רעביוא וטיגל עוועשיווזרעטנואמ הלגוה

 .ד"שת ןויס ח"ר םויב ש"הקע ושפנ תא רסמ

 ,ה"ע ךאלב ןימינב ר"הומ תב אזייר תרמ ,העונצהו תינקדצה :יתומח

 .םילודגו םינבר תחפשמל הסחיתה

 .עוועשיווזרעטנואב כ"נמו ג"שת בא ז"ט םויב הרטפנ

 ,ל"ז לאומש םנבו יכדרמ 'ר הלעבו הרפש תרמ :ותב

 .ץיוושיוא יונאקריבל םשמו ,עוועשיוו רעביוא וטיגל עוועשיוו-רעטנואמ ולגוה

 .ד"שת ןויס ח"ר םויב םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ

 ל"ז ןימינב ש"יותב גלפומה 'בה :םנב

 .ןוילעה לילגהו עוועשיוו תובישי דימלת

 ,םירגנוהה םיסגלקה י"ע הניארקואב ץישאראד םילוח תיבב ש"הקע ףרשנ

 .ג"שת תנשב

 ,לידניירק תרמ :םתב

 ,ץיוושוארונאקריב ,עוועשיוו-רביוא וטיגב האושה תוארומ תא הרבע

 ,תובוחרב הבושח החפשמ המיקה .ןזלעב ןגרעב

 .רייא ט"י םויב הרטפנ

 ,לארשי 'ר :םנב

 ,ץיוושוארונאקריב ,עוועשיוו-רביוא וטיגב האושה תוארומ תא רבע

 .תובוחרב ןמאנ תיב םיקה .ןזלעבךגרעב

 .רדא ח"י םויב רטפנ



 םדק יררה רפש מת

 חצנ תרכזמו םלוע םש

 ,אשפיל יריקי לש האלפומ תומד ,ח"הרה :ינקז

 ,ל"ז שטיוואקשאמ השמ 'ר ןב םהרבא 'ר ןב הדוהי ר"הומ

 .טסוחל ןופצמ ףעקנאנב הילעה ינבמ

 תדמולמהו העונצה תינקדצה:יתנקז

 ילתפנ באז ברה ןב ,אשפילב הבישי ספות ,בייל םייח ברה תב אדיירפ תרמ

 .אשפילב צ"ומו ב"וש ,ל"ז ןאמזור

 ,ץיוושוארונאקריבל םשמו ,אזיאב וטיגה לא אשפילמ ולגוה

 .ד"שת ןויס 'ה תועובש ברע תבשב ,םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ

 ,ל"ז ןאמזור יכדרמ המלש 'ר ןב ילתפנ באז 'ר הלעבו אטלא תרמ :ותב

 .ה"ע הכלמ ,אדלאג ,יבצ םהרבא ,יכדרמ המלש ,רזעילא 'בה :םהיאצאצו

 דםירגנוהה םיחצרמה י"ע םשה שודיק לע םש ופסנו היצילגל עווינרעטמ ולגוה

 .ב"שת תנש םינמרגה

 ,עינאפאקמ קאזיא םייח 'ר הלעבו םירמ תרמ :םתב

 .ה"ע אגויפ הרש ,יבצ השמ ,םהרבא :םהיאצאצ

 ,עינדאז ק"קמ ,ןמחנ ר הלעבו ה'יתב תרמ :םתב

 .ה"ע אגייפ הרש ,הנח :םהיאצאצ

 לכערו רשא 'ר תב ר"ווזב ןאמזור ילתפנ באז'ר ברה תשא ,הבלמ תרמ :םתלכ

 ,טסוחב בל יבידנ ץ"כ

 .ה"ע אגייפ הרש ,האל ,יבדרמ ,ןמלז ,השמ :םהיאצאצו

 .ד"שת תנש ןויס רייא םישדחב ץיוושואב םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ

 ר"ווזב עניפירמ ץ"כ ןהכה ירוא 'ר תשא אביוט תרמ :םתב

 .ה"ע לחר ,רזעילא יבדרמ :םהיאצאצו

 .ה"ע הקבר :םתב

 .ד"שת תועובש ברע תבשב ץיוושוארונאקריבב םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ

 ,ל"ז רזעילא 'בה :םנב

 .ג"שת -- הניארקואב םיירגנוהה היפכ ידבוע ידודגב םשה שודיק לע הפסנ



 אמת םדק יררה רפש

 םלוע רכזו ןורכז תבצמ

 ,שטיוואקשרעה בייל הירא ר"הומ ןב המלש ר"הומ ח"הרה :ינקז

 ,םישודקו םינואג תחפשממ רצנ ,אלגיאב ם"תס ירפוס

 ארקנה אנילאדמ המלש יברל סחיתהו ,םישובלה לעב הפי יכדרמ יבר דכנ

 "הדוהיב עדונ לעב" עזגמו רעביוט רעד המלש

 .ןסינ ח"ר ברע רטפנ

 ה"ע םהרבא 'ר תב הקבר תרמ תסחוימהו תינקדצה :יתנקז

 .אשפילב כ"מו ב"שת ןסינ ח"י פ"מהוחד 'ב םויב הרטפנ

 .אינאווליסנארט טאטשנאמרעה ק"ק יריקימ ל"ז שובייל ה'ירא 'ר :סנב

 .טאטשנאמרעהב כ"מו .טבש ה"כ םויב ,הינשה םלועה תמחלמ ירחא רטפנ

 אנוב-ץיוושוא הנחמ ריסא ,ל"ז לארשי 'ר :םנב

 .ה"שת ירשת ה"כ היצקלסב ץיוושואב ש"הקע גרהנ

 .הנושארה םלועה תמחלמב תיזחב גרהנ ,ל"ז בקעי 'בה :םנב

 .ןיישלפאט תליהק ינב יבושחמ ,ל"ז השמ 'ר :םנב

 .ב"שת תנשב היקבולס ילוג םע ותחפשמ ינב םע דחי ש"הק לע ושפנ רסמ

 ,ארטיינמ םהיאצאצו לישנא 'ר הלעבו אגייפ תרמ :םתב

 .ב"שת היקבולס ילוג םע ש"הקע וגרהנ

 אשפילמ לארשי 'ר תשא ,םהרבא 'ר תב אגייפ תרמ :םתלכ

 ד"שת ןויס 'ה ץיוושואב ש"הקע הגרהנ

 ,ץיבוקני המלש ןב יבצ יכדרמ 'ר :םנב

 .ז"משת רייא ד"י םויב י"ראב רטפנ



 םדק יררה רפש במת

 חצנ תרכזמו םלוע רכז

 ,הרות תצברהל םילעפ ריבכ ,דסחו הרותל םינוא בר ,תולוכשאה שיא ידוד

 ,אשפיל ק"קמ ל"ז הדוהי ר"הומ ןב ,ןאמזור ילתפנ באז ר"הומ ברה

 ,טסוח ק"ק יריקימו .ארטיינ-יונריט תבישי דימלת

 .ו"משת תנש רייא ח"רד 'א םויב רטפנ

 .ה"ע בייל הדוהי ר"הומ תב םירמ תרמ העונצהו הבושחה השאה :יתדוד

 .ו"משת זומת ב"כ םויב הרטפנ

 ,קרב-נב ץינ'זיו תירק ת"תב ר"בשתל הרות דמלמ ,חורה רקי שיא :ידוד

 ,ענניפיר ק"קמ ץ"כ רזעילא יכדרמ 'ר ןב ןהבה ירוא 'ר ח"הרה

 .ה"משת תבט א"כ םויב רטפנ

 נ"עלו םלוע ןורכזל

 ל"ז יבצ חספ רשא ר"ב אבא םהרבא ר"הומ ,םישנאב רקיה ,דבכנה ח"הרה :ויבא

 .טעגיס ק"קב ןשיה ס"נכהיבב הליפת לעב

 ה"ע המלש 'ר תב אזייר תרמ ,העונצהו הבושחה השאה :ומא

 ,ל"ז רודגיבא ,אניירב :םהיאצאצו

 .חספה גחב ורטפנ

 ,ןויס ט"כ רטפנ ל"ז המלש

 ,ל"ז באז רזעילא ,האל לחר ,אצייר ,הרש 'יח ,קחצי

 .ד"שת רייא ה"כ ץיוושואב ש"הקע וגרהנ

 ,ראופמה דיגנה ,םהיחאו םנב י"ע חצנוה

 .שטיב ימאימ ,שטיוואקרעב םייח השמ ר"הומ



 גמת םדק יררה רפש

 םלוע םשו שדוק תבצמ

 תודימב תרתכומ םישודק תב ,ליח תשא ,תינקדצהו הבושחה השאה :ומא

 ל"צז ןאמייה דוד לאומש יבר צ"הגהרה תב ה"ע לרימ הקבר תרמ ,תוימורת

 ח"הרה תייער ה"ע ץילגיטש תיבל םירמ תינברהו הינמור אוועד ק"קד צ"מוד

 ןמלז המלש 'ר צ"הגהרה תדכנ א"טילש ןאמדירפ קחצי םהרבא ר"הומ

 ןואגה לש קהבומ דימלת תולילגהו ףראדסנוא ד"בא ל"קוצז ןייטשלרעפ

 בישידנעשמ לדנעמ הירכז 'ר ק"הרה תדכנו ל"קוצז ןי'זאלאוומ םייח 'ר יתימאה

 יולה אקלעמש לאומש יבר םישודקה םיחאה לש םתוחא ןב ל"קוצז וואלסרעיו

 טרופקנארפמ ץטיוואראה שיא יולה סחנפ יברו גרובשלקינמ ץטיוואראה שיא

 .ל"קוצז ךלמילא םעונ לעב ק"הרה ידימלת יבושחמ לק"וצז "האלפה"ה לעב

 לאוי תירקב ןימלעה תיבב הנמטוהו ג"נשת טבש ח"י םויב בוט םשב הרטפנ

 .קראידאונ וארנאמ

 ויתולועפ יחטש לכב ןאמדירפ קחצי םהרבא 'ר הלעב תא התוויל החונמה

 :םירשי תורוד הירחא הריאשה .הינשה םלועה תמחלמ תונשב דחוימבו

 ,ןהאק ןהכה יכדרמ 'ר תשא הרש ה'יח תרמ היתונב ,ןאמדירפ יכדרמ 'ר הנב

 רזעילא 'ר תשא אדלאג תרמ ,לעהנרעטש ףסוי םהרבא 'ר תשא אמולב תרמ

 םינינ ינבו ,םינינ ,םידכנ ,סוארק יולה בד רכשי 'ר תשא הרובד תרמ ,ןאמרביל

 .האריהו הרותה יכרדב םיכלוה םלוכ הדובכ החפשמ

 ןילקורב שובטלפ ,ןאמדירפ יכדרמ 'ר הנב י"ע :החצנהה

 אתוביט אנקיזחמ

 הרות תודסומל םילעפ בר ,אבר ארבג יאה ,לוגדה נ"ידיל ,הכרעהו הדות ימלש

 ,רזעיחאו ךמסיחאל יל היה רשא ,י"נ ץאמדירפ יכדרמ 'ר ,דסחו הקדצ ילעפמו

 תולעל הכזיו הנפי רשא לכב ותוא הוולת ה תכרב ,הז שודק רפס רואל איצוהל

 .החפשמה ינבמ רשואו תחנ תואירב ךותמ החלצהה תגספ םורב



 םדק יררה רפש דמת

 תומשנ יוליעלו חצנ תרכזמל

 ל"ז יבצ קחצי 'ר גלפומו אלפומה םישנאב רקיה ,תודומח שיא :םנב

 םחנמ ה"כ םויב ,רורא חצרמ י"ע וימי ימדב ה"דקע חצרנש י"נ אשיז םלושמ 'ר ןב

 ד"יה ,ב"נשת בא

 'א ,ץיוושואב ש"הדקע גרהנ דיהלעקעסמ ,םייח 'ר ןב סחנפ םהרבא 'ר :ונקז

 ד"שת תועובשד

 ח"פרת זומת 'כ הרטפנ ,הירא אדוי תב םירמ תרמ :ותנקז

 ראמטאסמ ל"ז אשיז םלושמ 'ר ןב קיזייא קחצי 'ר :ויבא

 ראמטאסמ ה"ע סחנפ םהרבא 'ר תב ליזייר תרמ : ומא

 ד"שת ןויס 'ג ץיוושואב ש"הדקע וגרהנ

 דיהלעקעסמ ל"ז אפזוי ףסוי 'ר ןב יבצ 'ר :וימח

 דיהלעקעס ה"ע סחנפ םהרבא 'ר תב לסיז תרמ :ותומח

 ד"שת תועובש 'א ץיוושואב ש"הדקע וגרהנ

 ,י"נ ןאמדלעפ לטיג הנח תרמ ותגוזו אשיז םלושמ 'ר :י"ע חצנוה

 קראפ-אראב -- ןילקורב

 נ"עלו םלוע רכזל

 הנוכנ הדמ לכב תרתכומ ,העונצהו תינקדצה ,הלוגדהו הבושחה השאה :ומא

 ה"ע יולה החמש ר"הומ תב האל תרמ

 .םילשורי ק"היעב כ"מו ,ב"נשת תנש בא םחנמ א"כ םויב בוט םשב הרטפנ

 :הנב י"ע חצנוה

 ,ןיילק ןמלז המלש 'ר

 .ןילקורב



 המת םדק יררה רפש

 םלוע םש

 שדוק תבצמו

 הלגד יאשונלו הרותל םילעפ בר לוגדה ח"הרה :ויבא

 טסוח י"עש עינאפאק ק"קמ ל"ז שטיוואקלאוו באז השמ 'ר]ב בקעי ןרהא ר"הומ

 ג"משת זומת ו"ט םויב רטפנ

 ל"ז בקעי ןרהא 'ר ןב באז השמ ר"הומ :ונקז

 עינאפאקב כ"מו ןויס ז"ט רטפנ

 ה"ע השמ םייח 'ר תב הרש תרמ :ותנקז

 ל"ז קיזייא קחצי ה"ומ :םנב

 ה"ע לרעפ אלייב ,םירמ ,אביל 'יח :םהיתונב

 לע םשפנ תא ורסמ ץיוושואל ואבוה םשמו שילעס וטיגל עינאפאקמ ולגוה

 ד"שת תועובשד 'א םויב םשה שודיק

 ,שטעט ק"קמ ל"ז יבצ בוד 'ר ןב רזעלא 'יעשי ר"הומ :ונקז

 ד"שת תוכוס 'ב ש"הקע גרהנ

 ה"ע ץרעה ילתפנ םלושמ 'ר תב 'יח תרמ :ותנקז

 ל"ז ה'ירא אישוז ה"ומ :םנב

 ה"ע אליב הנח :םתב

 ד"שת תנש תועובשד א םויב ץיוושואב םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ

 ה"שת שה"רע ש"הדקענ והילא :םנב

 :י"ע החצנה

 ,שטיוואקלאוו ליכער היאפ תרמ 'זו רזעלא 'ועשי 'ר

 .ןילקורב ,קראפ-אראב



 ומת

 :;ויבא

 :ומא

 :וימח

 :ותומח

 :ויחא

 :וסיג

 םדק יררה רפש

 םלוע רבזל

 ץ"ב ןהבה םולש סחנפ 'ר ןב םייח ר"הומ ,זפב אלוסמה דבכנה ינברה
 ה"כ םויב םשה שודיק לע גרהנ ,ץיוושואל אנוב הנחמב דכלנ .ל"ז
 .ה"שת ירשת
 לארשי 'ר תב ה'יח תרמ הנורזפ תקדצב תמסרופמו הבושחה השאה
 ד"שת ןויס 'ז ץיוושואב םשה שודיק לע הגרהנ ,ה"ע דלפנזור םייח
 בקעי 'ר ןב המלש ר"הומ 'וכו גלפומה תודמה לילכ ,אריקי ארבג יאה
 .ח"לשת לולא א"כ םויב רטפנ .אדא ק"קמ ל"ז דלעפנעזאר
 ק"קמ ה"ע קאלאפ םייח השמ 'ר תב לידנענג תרמ הבושחה השאה
 .ם"דשת תבט ח"כ םויב הרטפנ .ילעסאווירטעפ
 תב הנח תרמ ותשא ,ל"ז ץ"ב ןהבה םייח ר"הומ ןב סחנפ ר"הומ ח"הרה
 ,ץיוואחליוומ ל"ז ןרעטש לאומש 'ר
 - האושה תונשב ש"הקע וגרהנש ,ה"ע לידנייש ,הכלמ :םהיאצאצ
 .ה"שת--ד"שת
 ר"ב םולש םהרבא ר"הומ םילעפ ברו םעמ םרומ ,אלפומו לוגדה םדאה
 .מ"שת תנש לולא ה"כ םויב רטפנ ,ל"ז דלעפנעזאר המלש

 האושה תונשב ש"הקענש החפשמה ינב לכל (טייצראיה) ןורכזה םוי
 .ןויס 'ז ,תועובש גחד 'ב םויל עבקנ

 קראידאונ -- סנרול ץ"כ האל תרמ ותייערו בוד השמ 'ר :י"ע החצנהה

 2-2 :ל-(-

 רפסב םיבוט םייחל וקחוו
 ותיב תוונלו ןהבה בוד השמ ר"הומ לוגדה ידידיל ,הדותה ישגר עיבהל וננה
 הז תוכז .החצנה לעפמל הבידנה םתרזע לע ,קראידאונ- סנרולמ ,ץ"כ האל תרמ

 :החפשמה ינבמ ידוהי תחנ תוורלו תוכרב עפשב ךרבתהל םהל דומעי

 ןאמיוז ןועמש 'ר :ונתח ייקזחי השמ 'ר :ונתח | :קאמרעשט םייח 'ר :ונתח
 הרובד תרמ :ותב ףיש ה'יח תרמ :ותב
 םייח :וידכנ םירמ תרמ :ותב לחר הזילע :וידכנ
 דבבכוי לכימ ה'יח :וידכנ ץמסרפ ןנחלא 'ר :הלעב
 ףסוי יבצ דוד יכדרמ דוד ,לאיחי :וינינ
 דוד המלש הכלמ הרש רמת :וידכנ

 הנח המחר באז סחנפ
 וכדרמ המלש
 עשוהי םהרבא

 ןילקורב - שובטלפ ןילקורב - שובטלפ :קראידאונ - סנרול



 זמת םדק יררה רפש

 תמשנ יולעלו ןורכז רנ
 ה"ע ןיילק םולש 'ר תשא לזייר תרמ הלוגדה יתוחא

 ראווגנואמ ץ"כ 'יח תרמ ימאו ןהכה םייח 'ר יבא תב

 לש הפוקת ךשמב ,םיבוטה הישעמ תליגמ וילע ערתשהמ הז עצמ רצק
 ןויצב ,ירבד תא ןכל םצמצא .האושה תכשחב דחוימבו ,םינש לבוימ הלעמל
 דועו,תורודל דומיל שמשל תולוכי ןהש םישעמו תודימ ,תודחא תודימ-ינבא
 .וז העשל רתוי

 ראווגנוא ריעב ןה ,םירוסמו םיזעונ הלצה ישעמב הנייטצה לזייר תרמ יתוחא
 המתרנ .םירגנוהה םיסגלקה ידי לע ריעה שוביכ םע דימ .טשפאדובב ןהו
 ,תוומ תנכסב וליפא תבשחתמ הניאשכ ,שממ שפנ-תוריסמב םישעמו תולועפל
 .םינמרגהו םירגנוהה םישגונה ידימ םידוהי ליצהל ךרוצב היה רבודמ םא

 ראווגנואב רהוסה תיבל תרדוח איהשכ ,הפכב השפנ המש התיה םעפ אל
 תפותההייוניעב הצמישל עדונ רשא רצעמ תיב "הטיראהלע םיעק" הנוכש
 רהוסה-תיבל התרידחב .לוגיר לע תודשח םהילע ולפטש םישנא דגנ וב ועצובש

 .םש םרתאל החילצהש הלאכ םיריסאל ןוזמו עויס איבהל ידכ לכה התשע
 קיזייא קחצי יבר ג"הרה שידקמ ,םידעומהו הרותה לע "קחצי תיב" רפסב

 חבש ירבד -- לוגירב דשחנו ספתנ אוה םגש ,אקרוט ד"בא ,ל"קוצז רעגרעבנייוו

 הרזעל תודוהש ,טרפב לזייר תרמלו ,ללכב ראווגנואמ ץ"כ תחפשמל הכרעהו

 .םיירזכאה םירגנוהה םירקוחה לש עשרה תועתלממ ררחתשהל הכז ,ול ושיחהש
 תלצה איה יבלב קומע טורחהו ,דחוימ חבשל ןויצל יוארה ,דוה תבר תשרפ

 םיעשרה תועתלממ אקלע יתוחא תאו ,רכשי יחא תא ,וללה הכרעה ירבד בתוכ

 ונתוא החקל לזייר יתוחא .ד"שת תנשב ראווגנואב וטלשש םינמרגהו םירגנוהה
 ייחת הנח יתוחא םע דחיבו ,וננעמל הייח תא הנכיס ,רותסמו הסחמ תומוקמל
 םש ,טשפאדובל אכבה קמעמ ונתוא איצוה רשא ,טשפאדובב יצאנ ןיצק ודחיש
 רורחשה םויל ת"ישה ידסחב וניכזש דע ,םייחה תסמעמ ונילע ולקהו וביטיה

 .רורדהו
 ,ד"נשת ולסכ ח"י םויב התריטפ ירחא ,התע הזב יתאב וללה הכרעה ירבדב

 ינב לכ םעו יתא הלמגש בוטה לכ לע ,בוטה תרכהו יתדות ישגר תא עיבהל

 םידוהי ןעמל הלצה תולועפו םיבוטה הישעמ תוכז יכ יתליפת ,ונתחפשמ

 'ר ,םייח 'ר הינב ,םולש 'ר הלעב דעבו ,ידעב בוט ץילמתו ,הל דומעי םיפדרנ
 .החפשמה ינב לכ דעבו ,ןיילק סחנפ לארשי לאומש ר"ד ברהו , קחצי

 .י"ניסנרול -- ץ"כ ןהכה בוד השמ היחא י"ע :הכרעהו החצנה ירבד



 םדק יררה רפש חמת

 ש דוק תבצמ
 דוקפי אוה ,םימוצעה וימחרב ,םימורמ ןכוש סימחרה בא

 לארשי ינבמ תובברה ,םימימתהו םירשיהו םידיסחה ,םסימחרב

 א"שת תנשב ולגוהש ,שוראמראמ-סורטאפראק יבשות

 לכו ,רטסיינדה רהנב סהמ קלח ועבט סדודנ-יכרדבו ,היצילאגל

 סיררוצה ידיב תונושמ תותימ ינימ לכב וגרהנו ותמוה ראשה

 .שיימי םיניארקואהו סיירגנוהה ,םיינמרגה

 םיקלא רוכזי

 וגרהנו ,ירגנוהה אבצב היפכ ידבועכ ודבעושש םידוהי יפלא

 סהיתומצעו ,םיגלשבו רוקב ואפק ,תיזחה תברקב ופסינו

 סילוחה-תיב יפורש תואמ סכותבו ,הדשה ינפ לע ןמודכ וראשנ

 .צישאראד

 הבוטל וניקלא רוכזי

 תלוג לכב שדוקה תוליהק ,לארשי ינבמ הבבר תואמ שש

 תודהי םכותבו ,םשה תשודק לע סשפנ ורסמש ,הפוריא

 רורציו ,שוראמראמ-סורטאפראק ,היקבולסוכ'צ ,הירגנוה

 סתומבו םהייחבש םסימיענהו םיבהאנה תא חצנה ייח רורצב

 ,יוושואב וקנחנו ופרשנ ,וטחשנ ,ותמוה רשא ,ודרפנ אל

 ,םפט לעו סהינקז לע ,הדמשהה-תונחמ רתי לכבו יונאקריב

 ,ןסוח: תרטע לע תוחפשמ ,ןהיקנוי לע תוהמא ,םינב לע תובא

 סיינמרגה סיצאנה ,םירוראה סידזה ידיב ,םהידימלת לע ןנבר

 .שיימי םיניארקואהו סיקבולסה ,םיירגנוהה םסהירזועו

 םירוהטו םישודק םיקידצ ראש םע הבוטל םיקלא םרכזי
 ,ץךופשה וידבע םד תמקנ וניניעל םוקניו

 .וירצל בישי סקנו
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